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Wachtdienst apothekers
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SPRUYT
02/759
Anonciadenstraat 38, Everberg
weekend - MOONS
02/759
Leuvensesteenweg 343, Kortenberg
week - VAN SANNEN
02/759
Leuvensesteenweg 232, Kortenberg
VAN DE CASTEELE
02/759
Stationsstraat 8, Kortenberg
GORTZ
02/759
Dorpsplein 6, Erps-Kwerps

87 59
72 41
63 58
64 27
71 81

Wachtdienst huisartsen
Bij afwezigheid van uw
huisarts, ‘s nachts, tijdens het
weekend (zaterdagochtend 8
tot maandagochtend 8 uur)
en tijdens de feestdagen,
kan u de dokter van wacht
bereiken op het nummer:
02/757 06 72.

Ombudslijn gemeente
Registreerapparaat
02/755 22 45
Hier kan 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
Bij problemen wordt dit nummer onmiddellijk bemand.
Luchthavenhinder
Tel. 02/724 02 67
Fax. 02/724 02 68
E-mail: airportmediation@mobilit.fgov.be
Website: www.airportmediation.be
Klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen kunt u melden aan de ombudsdienst van de
luchthaven.

E-mailadressen & telefoonnummers

Wachtdienst tandartsen
Op ZON- en FEESTDAGEN van 10 tot 12 uur en van
14 tot 17 uur kan u terecht op een centraal
oproepnummer: 070/25 40 40.

Wachtdiensten allerlei
Elektriciteitspanne (24/24)
Gasreuk (24/24)
Straatlamp stuk (24/24)

078/35 35 00
0800/65 0 65
0800/63 5 35
of www.straatlampen.be
Waterdienst VMW E/K-EV-ME
016/30 13 40
Waterdienst IWVB centrum KO
02/739 52 11
AquaÞn noodcentrale
0800/16 603
Lokale politie (kantooruren)
02/755 23 00
Lokale politie (weekendwacht)
016/28 07 11
of politie@kortenberg.be

algemenezaken@kortenberg.be
onderwijs@kortenberg.be
bibliotheek@kortenberg.be
burgerlijkestand@kortenberg.be
burgerzaken@kortenberg.be
containerpark@kortenberg.be
cultuur@kortenberg.be
toerisme@kortenberg.be
zoeklicht@kortenberg.be
Þnancien@kortenberg.be
personeelsdienst@kortenberg.be
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02/755
02/755
02/755
gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be 02/759
jeugddienst@kortenberg.be
02/755
sportdienst@kortenberg.be
02/755
ruimtelijkeordening@kortenberg.be
02/755
stedenbouw@kortenberg.be
02/755
milieu@kortenberg.be
02/755
onthaal@kortenberg.be
02/755
openbarewerken@kortenberg.be
02/755
welzijn@kortenberg.be
02/755
kinderopvang@kortenberg.be
02/751
OCMW: info@ocmwkortenberg.be
02/755
PWA: pwa@kortenberg.be
02/755
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Openingsuren Administratief Centrum
Wachtd ienst dierenartsen
(na telefonische afspraak)

1/11
5-6/11
11-13/11
19-20/11
26/27/11

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

LIEVENS
CEULEMANS
VANROSSEM
DEROM
VAN KETS

Huisvuilkalender
Vrijdag 04: huisvuil
Dinsdag 8: PMD/GFT
Dinsdag 15: huisvuil
Vrijdag 18: papier/karton
Dinsdag 22: PMD/GFT
Dinsdag 29: huisvuil

02/759 39 21
02/757 60 67
0475/51 78 62
02/767 53 42
02/720 51 77

Onthaal
Elke werkdag: van 9.00u tot 12.00u
en van 13.00u tot 16.00u
Zaterdag: van 9.00u tot 11.45u

Burgerzaken
Elke werkdag: van 9.00u
tot 12.00u
Woensdag: van 13.00u
tot 16.00u
Zaterdag: van 9.00u tot
11.45u

Overige diensten
Elke werkdag: van 9.00u
tot 12.00u
Woensdag: van 13.00u
tot 16.00u

Archief Zoeklicht
Op ‘www.kortenberg.be/zoeklicht’ vindt u het archief
van de vroegere edities van Zoeklicht/Vrijetijdskatern.
U kan zich op bovenstaande website tevens inschrijven
om via e-mail verwittigd te worden zodra de nieuwste
Zoeklicht on line staat!

Oktober
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Inhoud

Beste Medeburgers,
November is de maand van Allerheiligen. We gedenken
onze doden. De graven zijn versierd met chrysanten of
met zelfgemaakte bloemstukken. We herinneren ons
diegenen die niet meer onder ons zijn.
Kortenberg en vooral Erps-Kwerps loopt ook groot gevaar
wanneer de landingsbaan 25 L zou verlengd worden. Dat
zou het einde betekenen van de dorpskernen van ErpsKwerps, Humelgem en Nederokkerzeel. Erps zou een
2de Doel worden Dat kan niet. Als burgemeester moet
ik de onschendbaarheid van mijn grondgebied bewaren.
Daarom staat onze gemeente volledig achter het 10
puntenprogramma en wil ze één front vormen met 9 andere
gemeenten (Herent, Kortenberg, Tervuren, Huldenberg,
Oud-Heverlee, Bertem, Zaventem, Steenokkerzeel,
Kampenhout, Zemst) om de leefbaarheid van onze streek
te verdedigen. Het gewestplan en het structuurplan zijn
duidelijk. De luchthaven kan niet uitgebreid worden ten
oosten van de Mechelsesteenweg in de richting van Erps.
Bij dit standpunt blijven wij. We zijn ervan overtuigd dat
de luchthaven economisch belangrijk is, maar er moet
een compromis gevonden worden tussen economie en
ecologie. Onze gemeente moet immers ook leefbaar
blijven. Woonkwaliteit is ook belangrijk.
Het onderwijs is in Kortenberg toekomstgericht. Dat is ook
merkbaar in onze aankopen. De aankoop van een grond
in de Alfons De Witstraat in Meerbeek en van een woning
bij de gemeenteschool van Kortenberg zorgen ervoor dat
op lange termijn onze scholen voldoende uitbreidingsmogelijkheden hebben. Besturen is ook voorzien.
Mag ik tenslotte ook oproepen tot verdraagzaamheid.
Schieten bij huwelijken wordt toegestaan tussen 20u
en 22u. Het behoort tot de huwelijkstradities van onze
bevolking en het gebeurt ook maar sporadisch. Reeds
eeuwenlang wordt er geschoten de avond voor het
huwelijk. Het wijst er ook op dat we nog geen verzuurde
gemeente zijn. Buren en vrienden willen het huwelijk
aankondigen en dat wijst ook op de solidariteit, die nog
heerst in onze gemeenschappen.
Geniet van november, een koude maand, maar toch
gezellig bij de open haard.
Dr. Henri Vannoppen
Burgemeester van Kortenberg
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Colofon
Contactadres

Redactie Zoeklicht/VT-katern
Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02/755 22 26
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be

Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten Kortenberg
Henri Vannoppen
Elke Schillebeeckx
Freek Rombouts
Marian Sempels
Willy Trappeniers
Peter Jacobs

Coverfoto

De coverfoto van deze maand is het werk van Louis
Meersmans.
Dr. Henri Vannoppen
Burgemeester van Kortenberg

Druk

Peeters NV - Warotstraat 50 - 3020 Herent

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 december.
Alle artikels en foto’s moeten uiterlijk op
1 november binnengeleverd worden.
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Gemeenteraad 5 september 2005

Gemeenteraad
De raad neemt kennis van en bekrachtigt enkele
tijdelijke politieverordeningen.

De gemeenteraad neemt kennis van processen- In de Hulstbergstraat, tussen de Klein Vilvoordestraat
verbaal van kasnazicht van de gemeente d.d. en de Dorpsstraat, wordt een tonnagebeperking
ingevoerd van maximum 5,5 ton. Daartoe zullen
30.06.2005 en 31.07.2005.
de verkeersborden C41 met tonnagebeperking tot
De rekening 2004 van van de Anglican Chaplaincy 5,5 ton en onderbord “uitgezonderd plaatselijke
of Saint-Paul’s Church wordt gunstig geadviseerd. bediening” aangewend worden. Ze worden
De begrotingen of begrotingswijzigingen voor opgesteld ter hoogte van de Klein Vilvoordestraat
kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek, O.L.Vrouw en de Dorpsstraat. Overtredingen op dit reglement
Kortenberg, Sint-Amandus Erps, Sint-Pieter Kwerps, worden bestraft met straffen voorzien in de wet
Sint-Antonius Meerbeek, Sint-Martinus Everberg en betreffende de politie over het wegverkeer.
Anglican Chaplaincy of Saint-Paul’s church worden
Het bestek en de raming voor de opdracht “Aankoop
gunstig geadviseerd.
straatafvalzuiger” worden goedgekeurd.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing
van de Provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Het ontwerp en de raming voor de “onderhouds- en
van 28 juni 2005 betreffende “brandweerbijdrage: renovatiewerken atletiekpiste sportcentrum KO”,
aanpassingen naar aanleiding van in werking treden het ondergronds brengen van het laagspanningsnet
en het vernieuwen van de openbare verlichting
van voorpost Haacht”.
in de Everbergstraat, het aansluiten van het
De gemeenteraad bevestigt de aanwijzing van containerpark in de Everbergstraat op het elektrisch
de ambtenaren belast met het opleggen van net en het ontwerp en de raming voor de “Herstelling
administratieve geldboetes voor de gemeente wegbermverzakking Tervuursesteenweg” worden
Kortenberg vanaf 1 oktober 2005 en bepaalt dat de goedgekeurd.
gemeente een vergoeding betaalt van €25 of €50
al naargelang er een hoorzitting plaatsvindt voor Het RUP “Guldendelle”, bestaande uit een
bestemmingsplan
en
stedenbouwkundige
feiten die plaatsvinden vanaf 1 oktober 2005.
voorschriften wordt voorlopig vastgesteld.
Marc Degreef wordt in het beheersorgaan van
de POB als vertegenwoordiger van de gebruikers Er werden vragen gesteld over:
• de schepen van Þnanciën
vervangen door de heer Patrick Schouteden.
• de verwarming van Berkenhof
De
beheersovereenkomst
betreffende
de • de begroting van 2005
gemeentelijke
ontmoetingscentra
wordt • de stahlhelmen in de Peperstraat te ErpsKwerps
goedgekeurd evenals de tarieven en algemene
bepalingen omtrent het gebruik van gemeentelijke • het rijoefenterrein aan de sporthal van
Kortenberg
vrijetijdsinfrastructuur.
• het sorteren van afval door de poetsÞrma in ‘De
Regenboog’
Het gemeentelijk subsidiereglement voor het
aanbrengen van groendaken wordt gewijzigd: “25 • het Vlaams karakter van onze gemeente
euro per m² groendak dat aangelegd wordt met een • de ophaling van papier en karton
maximum van € 125” wordt “25 euro per m² dat • dossier ‘de Grubbe’
• de wegmarkeringen in de gemeente
aangelegd wordt met een maximum van € 250”.
• het verkeer in speelstraten
De gemeenteraad keurt het reglement betreffende • de opvolging van herstellingswerken aan de
openbare weg
de ontlening van veiligheidshesjes, Þetshelmen en
• de rotonde op de Leuvensesteenweg
behendigheidsparcours goed.
• verkavelaars, aannemers en onderaannemers
van nutsvoorzieningsmaatschappijen
Volgende nieuwe namen worden toegekend aan de
drie laterale Þetspaden langs de spoorlijn
Brussel-Leuven:
Volgende gemeenteraden:
• “De Runderenberg”, voor het Þetspad tussen de
7 november en 5 december
Walenstraat en de Drie Wilgenstraat;
• “De Bleuk”, voor het Þetspad tussen
De volledige verslagen van de gemeenteraden
Spoorwegstraat en Zavelstraat;
vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad,
• “Het Heuveling”, voor het Þetspad tussen
op onze gemeentelijke website:
www.kortenberg.be
Zavelstraat en Kouterstraat.

Lokaal Dienstencentrum
Lokaal Dienstencentrum Dry Coningen
Activiteiten november 2005
14/11/2005:Alzheimer, labyrint der vergetelheid
18/11/2005: zelf wenskaarten maken
29/11/2005: wintermodeshow
Al deze activiteiten vinden plaats in het Berkenhof,
Beekstraat 25 te Kortenberg. Indien u meer wilt
weten over deze activiteiten of u wilt zich ergens
voor inschrijven dan kan u terecht bij:
Geert Gevers
Beekstraat 25
3070 Kortenberg
tel. 02/755 23 24
fax: 02/755 23 21
e-mail: geert.gevers@ocmwkortenberg.be

Wenskaarten maken
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geheugenproblemen op bij
een naaste of uzelf, dan is
het belangrijk een arts op te
zoeken. Uw arts beschikt over
middelen en testen om een
exacte diagnose te stellen.
Hoe vlugger de ziekte van
Alzheimer wordt opgespoord,
hoe vlugger ze kan worden
behandeld. De bestaande
behandelingen kunnen de
ziekte niet genezen, maar
vertragen het ziekteproces
aanzienlijk.
Onbehandeld
kunnen de symptomen van de
ziekte van Alzheimer sneller
verergeren.
Op maandag 14/11/2005 van
14.00u tot 16.00u richt het
dienstencentrum in samenwerking met de Vlaamse
Alzheimer Liga VZW (gratis hulp- en infolijn:
0800/15 225) een infonamiddag in rond Alzheimer.
Deze infonamiddag richt zich tot partners, vrienden
en familie van Alzheimerpatiënten, die met een
aantal onbeantwoorde vragen zitten. Therese
Bergmans, vertelt vanuit haar eigen ervaring, als
naaste familielid van een persoon met Alzheimer,
over hoe om te gaan met deze ziekte. Haar verhaal
zal ondersteunt worden met videobeelden. Thema’s
die aan bod komen zijn: symptomen en diagnose
van Alzheimer, de weerslag van de symptomen
op het gedrag van de patiënt en de emotionele
betekenis van de ziekte voor de persoon en zijn
omgeving. Daarnaast zullen er tips gegeven worden
om de omgang met Alzheimerpatiënten voor beide
partijen te verlichten en is er de gelegenheid om
zelf vragen te stellen. Deze infonamiddag is gratis.

De maand december is traditioneel een maand
waarin heel veel wenskaarten verstuurd worden. In
veel winkels vind je dan ook een groot aanbod van
kerst- en nieuwjaarskaartjes.
Onder deskundige begeleiding leren wij u enkele
mooie en verrassende technieken aan, waarmee
u originele wenskaarten kunt maken. Door het
volgen van deze dag kan je jouw wensen voor de
eindejaarsperiode een zeer persoonlijk tintje geven.
Deze namiddag vindt plaats op vrijdag 18 november
van 14.00u tot 17.00u in het Berkenhof. Voor uw
deelname aan deze cursus betaalt u €5 (materiaal
inbegrepen). Indien u wenst deel te nemen,
gelieve u in te
schrijven voor 10
november.
Het
dienstencentrum
zorgt voor het
Wintermodeshow voor senioren
nodige materiaal,
u dient enkel een
Na de geslaagde zomermodeshows voor senioren in
scherpe schaar en
2004 en 2005, organiseert het dienstencentrum dit
uw eigen fantasie
jaar de eerste wintermodeshow in samenwerking
mee te brengen.
met Myriam Confectie. Myriam Confectie organiseert
regelmatig modeshows.
Op dinsdag 29 november zullen de modellen van
Alzheimer, het labyrint der vergetelheid
Myriam Confectie u de nieuwe wintermode laten
Geheugenverlies kan ons allemaal overkomen... zien. Er is zowel kleding voor vrouwen als voor
iedereen kan vergeten waar de sleutels zijn of zich mannen. Na de modeshow is er natuurlijk de
een telefoonnummer niet meer herinneren. Maar gelegenheid om kleding te passen en te kopen. De
wanneer geheugenproblemen meer beginnen voor modeshow is toegankelijk voor iedereen, start om
te komen, kunnen ze het dagelijkse leven moeilijker 13.30u en is gratis. Voordien is er de wekelijkse
maken. Een getroffen persoon negeert vaak deze warme maaltijd van het dienstencentrum, voor €5
kleine vergetelheden door ze toe te schrijven aan kan u genieten van een volledig menu (drankje,
vermoeidheid, stress of het verouderen. Het komt soep, hoofdgerecht, nagerecht en kofÞe). Voor de
dus regelmatig voor dat een naaste en/of een maaltijd dient u zich op voorhand in te schrijven bij
familielid als eerste de tekenen opmerkt. Merkt u Geert Gevers (zie contactgegevens hierboven).
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Dienstencentrum /Prikbord
De Kapstok
een initiatief van OCMW Kortenberg

Raad en daad voor de middenstand
Het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen
brengt ter kennis van de
zelfstandigen, zowel actieven
als gepensioneerden, dat er
regelmatig in hun streek zitdagen worden gehouden
waar zij kosteloos alle gewenste inlichtingen kunnen
bekomen over hun sociaal statuut.

De eerstvolgende zitdag gaat door te Kortenberg,
Werking:
administratief centrum, De Walsplein 30 op
De burgers van groot Kortenberg schenken kleding donderdag 17/11/2005 van 9.00u tot 11.00u.
aan het OCMW, het OCMW stelt deze ter beschikking
van de burgers van Kortenberg. Het OCMW heeft
vrijwilligers ingeschakeld om De Kapstok open te
houden, de kleding te sorteren, de etalage aan te
Fonds voor Arbeidsongevallen
passen en de mensen die naar De Kapstok komen
te ontvangen en te begeleiden.
Het Fonds voor Arbeidsongevallen is een instelling van
sociale zekerheid. Dit Fonds voor Arbeidsongevallen
De oorspronkelijke idee bestond erin dat de kleding houdt van september tot juni zitdagen in uw streek.
enkel aan de minderbedeelden werd geschonken. Iedereen kan er terecht met alle vragen en voor
Aangezien we als OCMW drempelverlagend willen inlichtingen i.v.m. een arbeidsongeval.
werken en iedereen
die het moeilijk heeft Waar?
Brussel
willen bereiken, hebben
Troonstraat 100
we een nieuw tintje Wanneer?
Elke donderdag
gegeven
aan
onze
van 9.00u tot 12.30u en
werking.
van 13.15u tot 16.00u
Meer info?
02/506 84 93 of
ALLE burgers van groot
02/506 84 94
Kortenberg
kunnen
www.faofat.fgov.be
1 keer per maand
maximum 5 kledingstukken gratis meenemen.
De moeite waard om eens een kijkje te komen
nemen!
Laat je Þets GRATIS graveren
Situering:
Brouwerijstraat 65
3070 Kortenberg
Openingsuren:
Maandag en donderdag van 9.30u - 11.30u
Woensdag van 14.00u - 16.00u
Donderdag van 9.30u - 11.30u
Verantwoordelijke:
Eva Fredrix
02/755 23 23
Oproep kleding!
Is het tijd om je kleerkast eens grondig aan te
pakken? De Kapstok kan altijd kleding gebruiken!
We aanvaarden alle gebruikte (ook niet gebruikte
kleding) die nog in goede staat is. We aanvaarden
geen kleding met gaten in, onverwijderbare
vlekken of volledig versleten kleding.

Regelmatig krijgt het Gemeentebestuur van
Kortenberg meldingen van gestolen Þetsen.
Ieder jaar worden er een 20-tal teruggevonden.
De eigenaars die geen aangifte gedaan hebben
kunnen niet opgespoord worden, met als gevolg
dat tientallen teruggevonden Þetsen nooit worden
afgehaald. Daarom is het nuttig je Þets te laten
graveren. Enerzijds werkt dit diefstal preventief
tegen, anderzijds kan de eigenaar steeds
opgespoord worden. Vergeet wel je identiteitskaart
en je SIS-kaart niet mee te brengen, kwestie van
het rijksregisternummer te kennen dat op de Þets
komt te staan!
Wanneer? 19/11/2005 van 13.00u tot 16.00u.
Waar? Gemeentelijke Werkplaatsen, via ingang van
het containerpark: Frans Mombaersstraat 157 te
Kortenberg.

Milieu
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Overzicht Gemeentelijke milieusubsidies
Gemeentelijke subsidie voor zonne-energie
Inwoners van Kortenberg kunnen een
subsidie aanvragen van €500 voor
een zonneboiler en/of fotovoltaïsche
cellen.

Zet je energiefactuur op dieet met de actie
Klimaatwijken

Gemeentelijke subsidie voor de
aanleg van een hemelwaterput
De gemeente Kortenberg verleend ook een
subsidie van €124 aan particulieren voor zowel
een regenwaterput, een primaire Þlter alsook
de inÞltratievoorziening voor hemelwater. De
voorwaarden waar deze voorziening moet aan
voldoen, zijn vermeld in het subsidiereglement.
Aanpassing gemeentelijke subsidie voor de aanleg
van een Groendak
De gemeentelijke subsidie voor groendaken werd
dit jaar verdubbeld. De subsidie bedraagt nog
steeds €25 per m², maar het maximum werd van
€125 opgetrokken tot €250.

Acht procent energie besparen? Wedden dat het
kan! Uw gemeentebestuur is samen met de Bond
Beter Leefmilieu, de Provincie Vlaams-Brabant
en uw elektriciteitsnetbeheerder op zoek naar
gezinnen die vanaf 1 december 2005 tot einde april
volgend jaar 8% energie willen sparen in huis. De
spaaractie is een weddenschap die uitgaat van je
Premie voor het plaatsen van gemeente- of stadsbestuur. Spreek dus je buren of
een individuele afvalwater- je vereniging aan en doe met z’n allen mee aan de
zuiveringsinstallatie
actie Klimaatwijken.
Elke inwoner van Kortenberg
kan een subsidie verkrijgen Acht procent energie sparen is echt niet zo moeilijk.
voor de installatie van Het vergt wat aandacht voor kleine zaken zoals
een
individuele
water- koken met het deksel op de pot, verlichting uit
zuiveringsinstallatie in een waar niemand is, deuren gesloten houden en
niet-gerioleerd gebied. De vooral het wekelijks bijhouden van de gas- en
subsidie bedraagt €248.
elektriciteitsstanden.

Gemeentelijke subsidie voor
het gebruik van FSC-hout
De subsidie kan slechts
éénmaal per gebouw of per
woning aangevraagd worden
en bedraagt €125. Deze
premie is van toepassing op
zowel het binnen- als het buitenschrijnwerk. (Meer
info over FSC hout op http://www.kortenberg.be/
milieu)

Je krijgt bovendien raad van een energiemeester.
Hij of zij is een vrijwilliger die jou, net als de
compostmeester maar dan op het gebied van
energie, begeleidt en duidelijk maakt hoe je 8 procent
energiebesparing kan halen. De energiemeester
krijgt een opleiding ‘rationeel energiegebruik in huis’
van de Bond Beter Leefmilieu en Dialoog vzw.

Aan iedere weddenschap zijn er geschenken
verbonden. Je krijgt een energiedoorlichting
van je huis door de energiemeester en een
Gemeentelijke subsidie voor herbruikbare luiers
aanmoedigingscadeautje. Midden februari trakteren
Zowel gezinnen als alleenstaanden, die ingeschreven we je op een energieborrel, waar je ook andere
staan in het gemeentelijk bevolkingsregister met klimaatwijken kan ontmoeten. En op het einde van
kinderen tot 3 jaar, komen in aanmerking voor de de rit krijgen de wijken die de weddenschap hebben
subsidie die €150 bedraagt.
gehaald een leuke verrassing van de gemeente.
Aanvraagformulieren en subsidiereglementen zijn Wil je meer info over de weddenschap of wil je
te bekomen op:
energiemeester worden, contacteer dan Klaas Geers
Administratief Centrum – milieudienst
via 02/755 22 67 of klaas.geers@kortenberg.be.
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Inschrijvingen zijn mogelijk tot midden november.
Meer informatie bij Klaas Geers – 02/755 22 67.

Milieu
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Lawaaihinder en gezondheid
Infoavond op maandag 14.11.2005
Veel omwonenden van de luchthaven zijn
mistevreden sinds het spreidingsplan van minister
Anciaux in voege trad. In Kortenberg heeft men aan
den lijve ondervonden dat opstijgende vliegtuigen
veel meer hinder veroorzaken dan dalende.

Nieuwe brochure: Verminder de hinder!
Wat kunt u doen aan lawaai, geur, lichthinder,...?
Een nieuwe uitgave van de provincie VlaamsBrabant, de intercommunale Haviland en de
intergemeentelijke verenigingen en IGO Leuven.

Bijna iedereen krijgt op een of andere manier
te maken met een vorm van milieuhinder, zowel
Vliegtuiglawaai zowel overdag als ‘s nachts thuis als elders. En vaak zijn we daar met z’n allen
wordt als zeer hinderlijk ervaren door veel samen voor verantwoordelijk. De meeste hinder is
mensen. Vliegtuiglawaai veroorzaakt ‘s nachts immers afkomstig van het verkeer en daarnaast is
slaapverstoring en overdag
ook burenhinder niet onbelangrijk, zoals blijkt uit
veroorzaakt
het
ergernis,
recente enquêtegegevens.
wrevel, het interfereert met de
leefkwaliteit, men kan moeilijk
Met deze brochure willen we inspelen op een
een conversatie voeren of
duidelijke behoefte aan informatie die bij de
genieten
van
muziek
of
bevolking leeft en willen we tevens twee centrale
eenvoudig van de stilte. Slaap
boodschappen meegeven in verband met milieuhin
is voor ieder levend wezen
derproblematiek:
onmisbaar en onvervangbaar.
1. Aangezien we zelf ook hinder veroorzaken,
kunnen we er dus zelf ook iets aan doen. Een
Slaapverstoring vertaalt zich
groot deel van de hinder kan worden vermeden
dan ook in niet alleen een
door kleine ingrepen of door veranderingen in
verlies aan prestatievermogen
onze gedragingen en gewoonten
maar ook in ziekte en dood.
2. In het omgaan met hinder, die we niet zelf
Wie niet voldoende of slecht
veroorzaken, vragen we de weg te bewandelen
slaapt veroudert sneller dan
van de dialoog. We willen oproepen om op
normaal. Maar ook overdag
een vriendelijke, maar besliste manier een
schaadt het vliegtuiglawaai onze gezondheid en de
constructieve dialoog aan te gaan met uw buur,
verstandelijke ontwikkeling van de kinderen.
het bedrijf uit de buurt of met de bevoegde
overheid waarbij samen naar een aanvaardbare
Lawaaihinder reikt echter veel verder dan de
oplossing wordt gezocht.
problematiek van de nachtvluchten: ook lawaai
ten gevolge van het verkeer of burenlawaai heeft Meer info kan u terugvinden in de gratis brochure
een impact op onze gezondheid. Lawaaihinder is ‘Verminder de hinder’ en is te bekomen op
dan ook een belangrijk probleem en de beheersing
de milieudienst (1ste verdieping)
ervan één van de grote milieu-uitdagingen voor
De Walsplein 30
de 21ste eeuw. Vlaanderen is immers zeer dicht
3070 Kortenberg
bevolkt en doorsneden van grote verkeersaders
waardoor zeer grote aantallen inwoners excessief
Open MAR over hinder
worden blootgesteld aan lawaai.
Van buren kan je last hebben: te hoge bomen,
Deze voordracht geeft een overzicht van de geluidsoverlast, gebrek aan privacy, bouwen zonder
gevolgen van lawaaihinder overdag en ‘s nachts vergunning,... Er komt soms ook hinder van verder:
voor uw gezondheid en zal doorgaan op maandag de garagist blokkeert de straat met zijn autos, een
14/11/2005 om 20.00u in
bedrijf eerbiedigt de milieuvergunning niet,... Het
zaal cafetaria
zijn toestanden die we dagelijks ervaren, die kunnen
Administratief centrum
irriteren en tot moeilijke verhoudingen leiden.
De Walsplein 30
Moeten we alles verdragen in naam van de
3070 Kortenberg
verdraagzaamheid? Waar ligt de grens? Wat kan je
eraan doen en kan de gemeente tussenkomen?
De avond wordt gegeven door Dr Marc Goethals, In zijn uiteenzetting zal Bernard Derveaux,
cardioloog, en georganiseerd door Vormingplus advocaat te Everberg, de verschillende soorten
Oost-Brabant in samenwerking met Logo Leuven hinder bespreken samen met de (juridische)
en de gemeente Kortenberg
actiemogelijkheden van de burger en van de
overheid. Deze avond gaat door op 28/11 om 20.00u
Gelieve vooraf uw aanwezigheid te bevestigen in de cafetaria van het administratief centrum, De
omwille van beperkte plaatsen.
Walsplein 30 te Kortenberg.

Milieu/Internationaal
Gemeentelijke Adviesraad voor
Mobiliteit en Verkeersveiligheid
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Dienst Internationale Samenwerking
Kortenberg heeft sinds 1 augustus 2005 een
‘volwaardige’ dienst internationale samenwerking
met een halftijdse ambtenaar. In enkele
vervolgartikelen stellen we u deze nieuwe dienst
voor: waar? Waarom? Wie? Welke taken? Met welke
organisaties?
Waar? Dienst Internationale Samenwerking
De Walsplein 37
3070 Kortenberg
tel. 02/755 22 89
Fax 02/755 22 81
kathleen.verreth@kortenberg.be

Oproep naar personen met een handicap, jongeren,
blinden, doven, gepensioneerden, mensen met
kleine kinderen, de bevolking van Kortenberg...
om van Kortenberg een toegankelijke gemeente te
maken voor iedereen.
Sinds vele jaren is er een verkeersraad die zich inzet
om het gemeentebestuur te adviseren. Daardoor
voeren zij een adequaat beleid rond mobiliteit en
verkeerveiligheid.
Op ons raadsvergadering van 13/09/2005 is
er beslist een werkgroep op te starten rond de
mobiliteit en verkeersveiligheid voor gehandicapten.
Mevrouw Mieke Boidin, lid van onze raad en moeder
van een blinde jongen, zou samen met anderen
gehandicapten of familieleden rond die problematiek
willen werken.
Wij doen dan een oproep aan alle geïnteresseerden
(slechtzienden, blinden, rolstoelgebruikers, andere
gehandicapten die problemen ondervinden rond
hun mobiliteit en hun verkeersveiligheid) of hun
familieleden en/of deskundigen die samen met
Mieke Boidin die werkgroep willen vormen.
Een eerste bijeenkomst zal doorgaan in het
Administratief Centrum
De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
vergaderlokaal Parcé (2de verdieping rechts)
op 7 november 2005 om 20.00u.
Voor meer informatie contacteer gerust:
Mieke Boidin
Vogelenzangstraat 149, 3070 Kortenberg
tel: 02/759 27 67
e-mail: mieke.boidin@skynet.be
Daniel Janssens
Vloetgrachtraat, 15, 3078 Kortenberg
tel: 016/48 96 76
e-mail: janssens.dan@scarlet.be

Waarom? Onze gemeente is geen eiland maar
ondervindt invloeden van wat zich op wereldschaal
afspeelt. Ieder van ons ondervindt die invloeden:
het speelgoed van onze kinderen wordt gemaakt
door kinderhanden in Thailand; onze tuinmeubelen
komen uit de tropische wouden van Brazilië;
bananen worden geïmporteerd uit Ecuador; enz.
Niet alleen de (al dan niet eerlijke) wereldmarkt
maar ook andere elementen maken van ons
wereldburgers: we kunnen op elk ogenblik van de dag
communiceren met iemand aan de andere kant van
de wereld, we genieten van SouÞmuziek of dansen
op de merengué, pasta en rijst met pikante sausjes
zijn niet zo uitzonderlijk meer. Dagelijks worden
we met andere culturen, nationaliteiten, talen
geconfronteerd en dat is verrijkend! Zo worden we
ons beter bewust van onze eigenheid, het verschilin-gelijkenis en evenzeer de gelijkenis-in-verschil.
Maar het geeft ons ook een verantwoordelijkheid
t.o.v. onze medeburgers waar ook ter wereld en
t.o.v. de leefomgeving.
De gemeente die als lokaal bestuur het dichtst bij de
burger staat, heeft hier duidelijk een rol te vervullen:
de gemeente heeft een signaal- en voorbeeldfunctie
voor haar eigen bevolking; de gemeente moet actor
zijn van sensibiliseringsactiviteiten; de gemeente
moet stimulator zijn van verenigings- en privéinitiatieven; de gemeente moet coördinator zijn bij
het uitbouwen van een samenwerkingsrelatie met
een partner in het Zuiden.
De gemeente en haar burgers moeten samenwerken
aan processen en activiteiten die leiden tot
rechtvaardiger wereldverhoudingen, tot
meer democratie, tot een duurzaam
bestuur waar zorg voor de
leefomgeving en openheid voor
diversiteit centraal staan.
Wie interesse heeft om mee
te werken of te denken rond
de stedenband of ruimer rond
ontwikkelings-samenwerking,
kan
contact opnemen met Kathleen Verreth.
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“Nadere kennismaking met HerKo :
Deel III en IV”
De Lokale Politie
5393 HerKo
Veiligheid? Samen zorgen wij daarvoor!

Politie
De lokale politiediensten zijn
autonome
rechtspersonen.
HerKo is geen gemeentelijke
dienst, noch een onderdeel
van een federale organisatie.
Het personeelsbeleid en het
middelenbeheer is in eigen
handen.
Op deze dienst werkt één
commissaris, één inspecteur,
twee bedienden, twee poetsvrouwen
en
één logistieke medewerker. Zij
leveren ook ondersteuning aan de
Bijzonder Rekenplichtige.

De voorbije maanden hebben jullie kunnen
kennismaken met de wijkdienst, de interventiedienst
en de onderzoeksploeg van de Lokale Politie van
Herent en Kortenberg.
Hiermee is het verhaal niet af. Achter de schermen
zijn heel wat medewerkers actief die ervoor zorgen
dat de geüniformeerden van het basiskader en het
middenkader zoveel mogelijk in het straatbeeld
aanwezig zijn en zich concentreren op hun
kerntaken.
Het Þnancieel beheer : de functie
van
Bijzonder
Rekenplichtige
De aansturing:
wordt momenteel nog deeltijds
HerKo doet beroep op de gedeconcentreerde dienst ingevuld door een Gewestelijke
van de Federale Politie te Leuven om de mede- Ontvanger.
werkers op het terrein aan te sturen. Elke oproep
komt via het communicatiecentrum te Leuven bij Deze maand kunnen jullie ook kennis maken met
onze medewerkers op het terrein terecht.
de stafmedewerkers van HerKo:
In geval van hoogdringendheid en onbeschikbaarheid Eén adviseur, drie commissarissen en één
van onze ploegen kan een ploeg uit een andere hoofdcommissaris zorgen voor de ondersteuning,
politiezone ter plaatse gestuurd worden.
coördi-natie van de verschillende diensten en voor
de beleidsvoorbereiding.
Het operationeel secretariaat:
Voor een dienst die 24u op 24 u operationeel is, vormt De beleidscoördinator & secretaris
dit een heel belangrijke schakel in de organisatie. Adviseur Ellen Tack heeft als
Gelet op het belang van de informatiedoorstroming hoofdopdracht samen met
tussen de verschillende politiediensten, is dit het de korpschef het algemeen
hart van een politiedienst.
beleid voor te bereiden.
Het maken van de dienstplanningen, het beheren Ze ondersteunt de collega’s
van alle administratieve stafmedewerkers
bij
de
documenten, het beheren uitvoering
van
concrete
van de informatie en het projecten.
voeden en operationeel Ellen Tack is bovendien de
houden
van
de secretaris van de politieraad
informaticasystemen zijn en van het politiecollege.
hierbij de belangrijkste
opdrachten.
De bestuurlijke coördinator
Hiervoor
zet
HerKo, Commissaris
Johan
Vanhumbeeck
is
het
onder leiding van één
aanspreekpunt
voor
commissaris,
één
de Burgemeesters van
hoofdinspecteur,
één
beide gemeenten.
inspecteur
en
twee
bedienden in.
Hij
begeleidt
de
wijkcoördinatoren
en
Het personeel en middelenbeheer:
samen met hen de
wijkdiensten.
Hij
coördineert
het
aandeel van HerKo inzake
de
verkeersveiligheid
en is hierbij het aanspreekpunt voor het
Politieparket te Leuven.

Politie/Welzijn
De coördinator personeel & middelen
Commissaris Marc Meelberghs
beheert het personeel en de
middelen.
Hij is belast met het intern
onderzoek met betrekking tot
het optreden van onze medewerkers en formuleert op
basis hiervan voorstellen tot
verbetering van de werking.
De coördinator politie-operaties
Commissaris Jim Verwichte
coördineert
en
leidt
de
politieoperaties.
Hij is het aanspreekpunt voor
de gerechtelijke overheden
en voor de collega’s van
de federale politie inzake
recherche.
De korpschef

Hoofdcommissaris
Jan
Vanhauwere
bekleedt
het tijdelijk mandaat van
korpschef.
Hij is belast met de algemene
leiding van HerKo.

Rookstopbegeleiding
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In dit project bieden we aan kandidaat-stoppers
rookstopbegeleiding op maat in de vorm van 7
ambulante raadplegingen, gespreid over een periode
van een 3 tal maanden. Net als bij een diëtist,
zijn de raadplegingen bij de rookstopconsulent
rechtstreeks toegankelijk of na verwijzing door een
arts.
De begeleiding houdt rekening met de persoonlijke
situatie, ervaringen en motivatie van de roker.
Tijdens een eerste gesprek bekijken we o.a. het
rookgedrag, vroegere stoppogingen, de aard van
de motivatie en eventuele drempels om te stoppen.
De roker krijgt objectieve informatie over de
verschillende rookstopmiddelen. Op basis van deze
gespreksresultaten prikken we een stopdatum en
bieden we een aangepast rookstopprogramma voor
een periode van een 3-tal maanden. Na 6 maanden
evalueren we telefonisch het resultaat en verloop
van de rookstoppoging.
Voor de realisatie van dit project werken we
samen met de VRGT die meer dan 10 jaar ervaring
heeft met rookstopbegeleiding, individueel en in
groep. Zowel het LOGO als de VRGT streven een
daling van het aantal rokers na en hebben geen
commerciële doelstellingen. Overtuigd van de
gezondheidswinst en het kostenbesparend karakter
van dit project, ijveren we voor een tussenkomst
van de ziekteverzekering.
De raadplegingen starten op 20 september. Vanaf
die datum kunnen rokers, na afspraak, terecht bij
de rookstopconsulente, Anke van Droogenbroeck
in de O.L Vrouwstraat 42 te Leuven. De kostprijs
voor de roker bedraagt €100 voor het geheel van 7
consultaties (duren ongeveer half uur).
Voor meer informatie kan u terecht bij:
VRGT
Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel
www.vrgt.be
02/510 60 90
info@vrgt.be
LOGO regio Leuven
Ravenstraat 98, 3000 Leuven
www.logoleuven.be
016/89 06 05
info@logoleuven.be

In Leuven loopt een uniek project rond stoppen met Een afspraak voor de rookstopraadpleging kan
roken.
gemaakt worden bij Anke van Droogenbroeck via
0495/79 68 84.
Uitgangspunt zijn wetenschappelijke onderzoeksresultaten die aantonen dat rokers die gebruik Een project in samenwerking met VRGT (Vlaamse
maken van aangepaste begeleiding en hulpmiddelen Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en
een grotere kans op slagen hebben.
Tuberculosebestrijding) en LOGO regio Leuven.
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Internationaal
De Millenniumdoelstellingen halen is dus niet
vanzelfsprekend. De extreme armoede in Burundi
halveren tegen 2015 is uiterst ambitieus... maar
samen kunnen we veel.
Het Observatoire de l’Action Gouvernementale
(OAG), de partner die we steunen, is een jonge
organisatie, opgericht in 1999 op initiatief van de
gereputeerde mensenrechtenorganisatie Iteka.
OAG wil het goed bestuur van het land en de
participatie van de gewone Burundees aan het
beleid bevorderen. Het wil ook bijdragen aan de
moeilijke evenwichtsoefening om de macht te delen
tussen de Tutsiminderheid en de Hutumeerderheid.
De Burundese politici moeten de belangen van de
bevolking kennen en ter harte nemen. Maar OAG
probeert ook de kritische burgerzin bij de bevolking
te ontwikkelen en te versterken.

De Millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s)
zijn een lijst becijferde en in de tijd geplande
doelen. De wereldgemeenschap heeft zich naar
aanleiding van het begin van het derde millenium
ertoe verbonden ze tegen 2015 te realiseren.
Het bereiken van de Millenniumdoelstellingen zou
onder meer betekenen dat de mensheid er tijdens
het leven van deze generatie zou in slagen het
aantal armen en mensen dat honger lijdt met de
helft te verminderen. Er zou basisonderwijs zijn OAG volgt het werk van de regering op de voet.
voor alle kinderen. Een aantal ziektes zoals aids en Het wil er op toezien dat de het Arusha-akkoord
malaria zouden worden teruggedrongen. Het aantal over vrede en democratie correct wordt toegepast.
Een, op basis van democratische
moeders dat een zwangerschap of een geboorte
verkiezingen tot stand gekomen,
niet overleeft zou met drie vierden verminderen.
regering is voor hen de enige
Ook de sterfte van kinderen onder de vijf jaar zou
weg naar vrede en democratie.
tot een vierde dalen. Het aantal mensen zonder
Het
is
een
absolute
toegang tot drinkbaar water zou tot de helft
voorwaarde om eindelijk
worden teruggebracht. De ongelijkheid tussen
een uitweg te vinden uit de
mannen en vrouwen zou zijn uitgevlakt, de
extreme armoede waarin
druk op het ecosysteem verlicht.
het land al jaren verkeert.
Via OAG helpen we de
Op de recente Milleniumtop van de
basisvoorwaarden
vervullen
Verenigde Naties bleek dat de leiders
die
ontwikkeling
moeten
van de rijke landen niet geneigd
mogelijk maken.
zijn hiervoor extra inspanningen
te leveren zolang ze door hun
De 11.11.11-verkoop door onze
eigen bevolking niet onder druk
vrijwilligers gaat dit jaar door tijdens
worden gezet. Steun daarom de
het verlengde week-end van 11 tot 13
11.11.11-campagne 2005. De
november. Andere mogelijkheid: gebruik
opbrengst van de campagne
het overschrijvingsformulier dat u vindt in dit
in Vlaams-Brabant gaat naar
blad. Help Burundi!
Burundi. Samen kunnen we de
extreme armoede in Burundi
De GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelings
terugdringen.
samenwerking) organiseert naar aanleiding van
Voor de pas verkozen nieuwe regering van Burundi deze 11.11.11-campagne op zondag 27 november
wacht de enorme opdracht om het land uit het een boeiende namiddag over Congo,Rwanda en
moeras te halen. Negen op tien Burundezen leven Burundi, met naast info ook fotos, livemuziek en
met minder dan twee dollar per dag en bijna zes hapjes. Zie de achteromslag van deze Zoeklicht.
op tien met minder dan één dollar. Nagenoeg de
hele bevolking is extreem arm. Daarmee bengelt
Burundi zelfs in het arme Afrika onderaan. De
gezondheidstoestand van de Burundezen is
rampzalig. Vandaag zal de gemiddelde Burundees
niet ouder worden dan 41 jaar. Aids en malaria
vormen de belangrijkste doodsoorzaken in Burundi.
De burgeroorlog vernietigde een groot deel van de
gezondheidsinfrastructuur.

Prikbord
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Infoavond meditatie en handicap

Basiscursus Borstvoeding voor Zorgverleners

Meditatie is universeel. Iedereen, ongeacht zijn/
haar geloofsovertuiging, kan mediteren. Meditatie
volgens de methode van John Main en Laurence
Freeman is een zeer eenvoudige manier om tot
rust te komen. Er is weinig “techniek” mee gemoeid
zodat ook mensen met een handicap gemakkelijk
kunnen mediteren.
De spreker, Agnes D’Hooghe-Dumon, belicht - o.a.
aan de hand van een video- de oorsprong van
(christelijke) meditatie, het nut of het doel, de
houding en omstandigheden, de groepsmeditatie
en individuele meditatie, het verband tussen
contemplatie en sociaal engagement, de visie van
de kerk op meditatie,...
De avond wordt afgesloten met een korte
meditatieoefening.

Vzw Borstvoeding is een vereniging van
vrouwen die zich sinds 1981 inzetten om van de
borstvoedingsperiode een succes te maken. Onze
aandacht gaat uiteraard niet alleen naar de moeders
maar ook naar de zorgverleners. Zorgverleners
worden vaak geconfronteerd met twijfelende
moeders die zich, al dan niet terecht, zorgen maken
over ‘de borstvoeding’
Een goede begeleiding vanaf
de eerste dag levert een
belangrijke bijdrage aan het
welslagen, het plezier en de
voldoening die voortvloeien
uit een borstvoedingsrelatie
tussen moeder en kind.

Wanneer?
Waar?
Doelgroep?

31 januari 2006, 19.30u
SEINhuis
Tiensesteenweg 63, 3010 Kessel-Lo
Iedereen die interesse heeft

Wij organiseren dan ook basiscursussen borstvoeding
voor zorgverleners waar we in 3 dagen (6u per dag)
de volgende onderwerpen behandelen:
• de basis van de borstvoeding
• borstvoeding in bijzondere omstandigheden
• borstvoeding en de maatschappij

De inkom is €2,5 voor leden en €5 voor niet-leden,
Meer info kan u krijgen bij:
drankje inbegrepen (betaling ter plaatse).
Gerd Van Kogelenberg
Inschrijven is verplicht! Dit kan telefonisch bij KVG
016/48 11 91
Vlaams-Brabant (016/23 51 61) of per mail:
info@vzwborstvoeding.be
vlaams-brabant@kvg.be

Deze foto werd op de open monumentendag genomen door Willy Trappeniers...

Historiek
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Kortenberg in W.O.I
In 1914 gaf de Leuvensesteenweg aan Kortenberg
het beeld van een stedelijke gemeente met zijn
herenhuizen, zijn hotels, zijn herbergen en zijn
handelszaken. Deze rijkdom werd Kortenberg
rampzalig bij de Duitse inval. Op 4 augustus 1914
verklaarde Duitsland België de oorlog. De nietactieve burgerwacht werd effectief ingezet voor de
ordehandhaving. Op 20 augustus 1914 trokken de
Duitse troepen tussen 6.30u en 7.00u ’s morgens
Kortenberg binnen. Ze kwamen van Leuven en
droomden ervan om via Brussel naar Parijs te
trekken. Vele burgers waren gevlucht. De tweede dag
‘s morgens werden de danszaal en de twee huizen
van de familie Matthieu in de Karterstraat op de hoek
met de Minneveldstraat in brand gestoken. De zaal
was bekend als de zaal van Sul. De Duitse soldaten
beweerden dat er van uit deze zaal geschoten
was. Het woord ‘Franctireurskrieg’ werd geopperd.
Landbouwer Corneille Stroeykens, die tegenover de
zaal van Sul woonde, wilde het vuur doven, maar
werd door de Duitse soldaten met de dood bedreigd.
Op 27 augustus 1914 hadden de Duitse soldaten
hun kampplaats langs de Leuvensesteenweg tussen
de Hertog Jan II-laan en de villa van dokter Maurits
Peeters, de hoofdgeneesheer van Sint-Jozef. Hier

Propagandafoto uit de Duitse krant ‘Illustierte Zeitung’,
Leipzig, 17 september 1914, over de inval van de Duitse
Uhlanen te Kortenberg op 28 augustus 1914:”Der Belgische
Franctireurskrieg: De Säuberung des Dorfes Curtenbergh
bei Löwen, dessen Einwohner auf die Deutsche Truppen
geschossen hatten am 28.August. Nach einer Zeichnung von
Frédéric de Haenen (Collectie Erfgoedhuis Kortenberg)

had voordien het Belgisch leger zijn bivak gehad.
De Duitse soldaten ledigden de wijnkelder van
hun buurman dokter Peeters. Deze diende klacht
in bij ofÞcier Swingerath. Deze commandant vroeg
uitleg aan zijn soldaten, maar deze begonnen
dronken te worden. In volle dronkenschap gingen
ze Kortenbergse burgers aanhouden. Zo werd
burgemeester Felix Vrebos van Kortenberg uit
de ‘Ark van Noé’ (nu Fannes) meegevoerd. Ook
wagenmaker Theodore Beyens werd aangehouden.
Vervolgens staken de Duitse soldaten een tiental
huizen in brand. Hieronder bevonden zich o.a. het
kasteel Houtart, twee burgerswoningen op de hoek
van de Leuvensesteenweg en de Blockmansstraat,
twee villa’s van notaris Joris Huygens en de zaal
De Eendracht waar wagenmaker Beyens woonde.
Ook de geuzebrouwerij en de woning Van Doren op
de Leuvensesteenweg werden in brand gestoken.
Ondertussen hadden de Duitse soldaten 30 à 40
gijzelaars genomen. 17 gijzelaars werden tenslotte
naar het Duits kamp gebracht en brachten er de
nacht door. Ondertussen was er een Duitse soldaat
doodgeschoten, niet door Belgen maar door hun
eigen soldaten, die stomdronken waren. Kortenberg
had veel villa’s en dus ook veel wijnkelders. Theodore
Beyens werd doodgeschoten op 27 augustus
1914 tegen de boom in het park van het kasteel
Houtart. Burgemeester Felix Vrebos werd zwaar
mishandeld en vluchtte zo snel als mogelijk naar
zijn zuster in Antwerpen om vandaar uit Engeland
te bereiken waar hij de oorlog doorbracht. De
Engelse pers reageerde heftig op de gebeurtenissen
in Kortenberg o.a. ‘The Times ‘ op 3 september
1914. In de ‘Illustrated News’ van 12 september
1914 verscheen het artikel ’The german Reign of
Terror. The Tragedy of Cortenberg’ (Duitse terreur
of de tragedie van Kortenberg) met de bekende
prent van Frédéric de Haenen. De tekenaar is nooit
in Kortenberg geweest en zag in zijn verbeelding
een kruispunt van wegen in een doorsnee Vlaams
dorp zoals men op de prent bemerkt. Dat kwam
niet overeen met de werkelijkheid. Men kan op
deze prent noch de Leuvensesteenweg met de
latere Faro en met het latere Sportlokaal, noch de
Karterstraat herkennen. Dezelfde prent werd door
de Duitsers overgenomen in de ‘Illustrierte Zeitung’
van Leipzig van 17 september 1914. Nu werd de titel
‘Der Belgische Franctireurskrieg: De Säuberung des
Dorfes Curtenberg bei Löwen, dessen Einwohner
auf die Deutsche Truppen geschossen hatten am
28.August’ (De Belgische oorlog van vrijschutters.
De zuivering van het dorp Kortenberg bij Leuven,
waarvan de inwoners op de Duitse troepen
geschoten hadden op 28 augustus).
Zoon Jan Volkaerts van het pachthof Schaliëndak
onder het gehucht Balkenstraat werd in 1914 bij
de Duitse inval dood geschoten. Op 13 september
1914 gaf pastoor Vinckx van Kwerps catechismus
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niet via Nederland naar het front gevlucht waren
het zgn. Meldeamt. In 1915 werd de ‘Personal –
Ausweis’ (identiteitskaart) verplicht. De fotografen
deden toen gouden zaken. In de verschillende
gemeenten was het Comiteit actief. Het verdeelde
voeding onder de lokale bevolking.

Het afgebrande kasteel van Houtart te Kortenberg in 1914.
Dit kasteel werd na de oorlog niet heropgebouwd. Het domein
werd verkaveld en de Parkstraat werd erdoor getrokken
(Collectie Erfgoedhuis Kortenberg)

van volharding. De Duitse Uhlanen vielen de kerk
binnen en onderzochten de toren. Naast de klokken
vonden ze een kleine rode vlag. Deze diende om in
de winter de barelen te doen sluiten. De Uhlanen
dreigden pastoor Vinckx dood te schieten en de
kerk van Kwerps plat te branden. Burgemeester
Theodoor Van Hove, de veldwachter en de koster
konden de Uhlanen ervan overtuigen dat de rode
vlag geen signaal was. De houten windmolen in
de Curegemstraat te Erps-Kwerps door de Duitse
soldaten als spionagepost plat gebrand op 14
september 1914. 7.770 kg graan gingen in de
vlammen op. Erps-Kwerps bleef van verwoesting
gespaard dankzij de Duitse industrieel August
Vierschrodt, die in 1914 in de Villa Desiree in de
Engerstraat woonde.

In Kortenberg werd het verzet georganiseerd. Het
was de ‘Eisenbahnspionnage’ (spoorwegspionnage).
De hoofdrolspelers waren Georges Delhaye, Hilloné
Duym, zoon van de stationschef, Alfons Van Cutsem
en zijn zoon Robert. Ze maakten verslagen van
het Duits militair vervoer voor de geallieerden. Ze
werden door de Duitsers aangehouden op 2 januari
1918 en kwamen in de gevangenis van Vilvoorde
terecht. Gelukkig naderde het einde van de oorlog.
Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand
getekend. W.O.I was ook voor Kortenberg gelukkig
voorbij. Maar ondertussen heerste de Spaanse
griep in het dorp. De jaarlijkse plechtigheden van
11 november in onze gemeente herinneren ons aan
de slachtoffers van W.O.I
Dr. Henri Vannoppen
Burgemeester van Kortenberg
Erfgoedhuis Kortenberg VZW
Erfgoedhuis Kortenberg VZW
Dorpsplein, 16,3071 Erps-Kwerps
Open: donderdag 10 november 2005 (18-20u)
Website: www.erfgoedhuis-kortenberg.be

In Meerbeek werden pastoor Theophile Jordens
en burgemeester Louis Storms door de Duitsers
Sluitingsdagen
als gijzelaars genomen en ze werden verplicht de
nacht door te brengen in de woning van Engelbert
Moens, het eerste huis wanneer men vanuit Beisem Het administratief centrum en het containerpark
naar Meerbeek trok. De volgende dag werden ze zullen gesloten zijn op:
echter vrijgelaten. De wijnkelder van de pastorie
• 31/10
van Meerbeek was geplunderd.
• 1/11
In W.O.I kregen de meeste gemeenten te kampen • 2/11
met gebrek aan petroleum. De maalderijen gingen • 11/11
dan hun eigen elektriciteit maken. Dat gebeurde • 12/11
zo te Kwerps (maalderij Salens), te Meerbeek • 15/11
(maalderij De Coster en te Everberg (maalderijen
Lambrechts in het dorp en Penninckx in Vrebos).
Dat was het begin van de elektriÞcatie van MiddenBloemstukken
Brabant. Heel wat jongens uit onze gemeenten
waren soldaat aan de Ijzer of krijgsgevangen
in Duitsland. Verschillende sneuvelden. Victor
Vangramberen uit Everberg was legeraalmoezenier De bloemen worden
de
kerkhoven
en gaf het frontblad ‘Tussen Brussel en Leuven’ op
weggehaald
vanaf
uit. Dit leverde nieuws uit Midden-Brabant aan
1/12/2005
onze soldaten aan het Ijzerfront. De jonge mannen
moesten zich maandelijks aanmelden in de
rijkswacht te Kortenberg om te controleren dat ze

