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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50/min.) of op www.apotheek.be.

Wachtdienst huisartsen

Bij afwezigheid van uw huisarts ‘s nachts, tijdens het weekend
(van vrijdagavond 19 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens de
feestdagen (van de avond voor de feestdag om 19 u. tot de ochtend
na de feestdag om 8 u.), kunt u de dokter van wacht bereiken op
het nummer 1733 (zonaal tarief vanaf het vaste telefoonnetwerk).
Meer info op www.w8post.be. 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)
Centraal telefoonnummer: 02 899 60 66 – wanneer u naar dit
nummer belt, wordt u doorgeschakeld naar de dierenarts van
wacht.

Pensioenzitdagen

De zitdagen van de Federale Pensioendienst (FPD) vindt u op
www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies
(Eerstelijnsbijstand)

Maandag 4 januari van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u via het nummer
0470 67 85 34 gratis telefonisch juridisch advies krijgen van
16 tot 18 u..
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en
elke woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale
Dienst van het Welzijnshuis. Maak uw afspraak via
www.kortenberg.be of 02 755 30 70.

Spreekuur Wonen in het hart van Midden-Brabant

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket van
‘Wonen in het hart van Midden-Brabant’. Woonwijzer is bereikbaar
op 0471 850 377 of via huisvesting@kortenberg.be.
Iedere woensdag is er spreekuur (op afspraak)
van 13 tot 16 u. in het Administratief
Centrum. Maak uw afspraak via
www.kortenberg.be of 02 755 30 70.

Intergemeentelijke preventiewerker

Graag op afspraak. Contact: preventie@kortenberg.be of
016 89 06 05.

Kosteloos veiligheidsadvies woning
016 85 34 00
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
www.politieherko.be

Huisvuilkalender

Maandag 4 januari: pmd
Woensdag 6 januari: huisvuil (inhaalophaling)
Donderdag 7 januari: gft (inhaalophaling)
Maandag 11 januari: zachte plastics
Vrijdag 15 januari: huisvuil en gft
Maandag 18 januari: papier en karton
Maandag 25 januari: pmd
Vrijdag 29 januari: huisvuil en gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be
Het recyclagepark is op zaterdag 2 januari uitzonderlijk gesloten.

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 6 januari van 13 tot 15 u., op afspraak
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Maak uw afspraak via www.kortenberg.be of 02 755 30 70.

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

Diverse wachtdiensten en meldpunten

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
pz.herko@police.belgium.eu - 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 02 238 96 99
Storing rioleringsstelsel 02 238 96 99
Melding verstopte rioolslikker 02 254 11 40
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Melding probleem wegennet Vlaanderen https://meldpuntwegen.be
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In de kijker
2020... EEN JAAR DAT WE NIET SNEL ZULLEN VERGETEN!
2020 is een jaar dat we niet snel zullen
vergeten...
Bij het jaareinde wensen we elkaar
zoveel goeds en moois. Een tof lief,
een uitdagende job en een goede
gezondheid. Die wensen zijn bij het
aanbreken van een nieuw jaar bijna
een reflex.
2020 werd onverwachts een jaar
waarin we veel konden nadenken. Zijn al die wensen uitgekomen voor
onszelf en bij de anderen? En leeft ieder van ons nog in goede gezondheid ?
Meer dan ooit beseft ieder van ons dat onze gezondheid ons meest
kwetsbare bezit is. We hebben er het voorbije jaar immers meer dan
eens bij stilgestaan. Velen hebben zich er ook zorgen over gemaakt.
Jij bleef in jouw kot. Je mocht niet zomaar knuffelen. Je hebt veel opgeofferd. Moedig en dapper. Het was dan ook een moeilijk jaar. Misschien
wel eentje om snel te vergeten?
Maar als we er even bij stilstaan, kunnen we ook uitkijken naar heel wat
moois. We nemen dingen mee naar 2021 die we uit deze crisis leerden.
Zo kennen we onze gemeenschappelijke vijand nu veel beter.
Samen leven in onze bubbel(s) zorgt ervoor dat we onze vriendschaps- en
familiebanden nog meer naar waarde schatten. We leven trager en pakken
de tijd vast. We komen er als gezin of als familie sterker uit. Zéker en vast!

De solidariteit en de verbondenheid tussen de mensen onderling maar
ook binnen onze gemeente is hartverwarmend. Jij zorgt niet alleen voor
je familie, maar ook voor de buren en ouderen. Wie er alleen voor staat,
kan rekenen op hulp. Je vroeg spontaan wat jij kon doen voor anderen.
Dát hoop ik ook in 2021 terug te zien in Kortenberg.
‘Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen’... Laat dat in 2021 een goed werkend
vaccin zijn tegen het virus van 2020. Dan kunnen we terug samen feestjes
bouwen of gezellig op restaurant. Dan zitten we terug gezellig rond de tafel
bij de (groot)ouders. Dan kan familie in het rusthuis terug bezoek krijgen.
Dat is wat we misten in 2020, de warmte en gezelligheid van het samenzijn... Dat is het mooiste cadeau ooit en dat wens ik jullie allemaal toe!
Het gemeentebestuur pakt de gevolgen van het virus verder aan. We kijken
kritisch naar de kansen die deze crisis ons als gemeente biedt.
Wanneer inwoners, verenigingen, ondernemers het moeilijk hebben,
staan we klaar voor hen. We hebben er een sterk herstelplan voor. Een
plan dat we, indien nodig, nog kunnen bijschaven.
Het gemeentebestuur zal alvast heel hard zijn best doen om verder te
werken aan een nog mooiere, nog gezelligere en nog aangenamere
gemeente, dicht bij jou.
In naam van het voltallige bestuur en het personeel van de gemeente,
wens ik jou een ‘gelukkig en gezond nieuwjaar’.
Met warme nieuwjaarsgroet
Alexandra Thienpont
Burgemeester

Hallo iedereen
Wat ons allemaal overkomen is in 2020, ik had het eerlijk gezegd niet verwacht toen ik verkozen werd tot kinderburgemeester.
Jullie zijn allemaal zo stoer geweest om samen met mij uitdagingen aan te gaan en braaf de coronaregels op te volgen.
Ik hoop dat ik jullie ergens toch heb kunnen helpen of inspireren tijdens dit ‘coronajaar’.
En omdat alle kinderen van Kortenberg en omstreken zo SUPER zijn, weet ik gewoon dat 2021 alleen maar leuk kan
worden!
Groetjes
Eline
Kinderburgemeester
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Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2020
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
namen kennis van:
• de aanstelling en eedaflegging van Tine Vanneste als raadslid, ter vervanging van Frie De Greef (CD&V), die ontslag nam.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
beslisten om:
• naar aanleiding van de vervanging van Frie De Greef, de rangorde van
de raadsleden opnieuw vast te stellen en nieuwe leden aan te stellen
voor een aantal gemeentelijke raadscommissies.
De gemeenteraad besliste om:
• naar aanleiding van de vervanging van Frie De Greef nieuwe leden aan
te stellen voor een aantal gemeentelijke raadscommissies.
• de straatnaam ‘Hof van Rotselaar’ toe te kennen aan de nieuwe straat
gelegen aan de Tervuursesteenweg in Everberg.
De gemeenteraad nam kennis van:
• de opvolging van rechtswege door de vervanger van Frie De Greef in de
politieraad.
• het budget van de kerkfabrieken voor 2021.
• een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waar de gemeente Kortenberg deel van uitmaakt.
De gemeenteraad gaf een gunstig advies aan:
• de jaarrekeningen voor 2019 van de kerkfabrieken Sint-Amandus Erps,
Sint-Antonius Meerbeek, Sint-Martinus Everberg, Sint-Pieters Kwerps
en Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg.
De gemeenteraad bekrachtigde:
• het burgemeestersbesluit met betrekking de meldingsplicht van openbaar toegankelijke activiteiten, het verplicht dragen van mondmaskers
op bepaalde locaties en extra maatregelen om verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.
De gemeenteraad keurde goed:
• het ‘Herstelplan Kortenberg Coronacrisis’.
• de eerste budgetwijziging in 2020 van kerkfabriek Sint-Amandus Erps.
• het subsidiereglement ter ondersteuning van de Kortenbergse verenigingen in het kader van het noodfonds, de coronarichtlijnen en het
herstelplan.
• het reglement betreffende de promotionele steun aan verenigingen.
• een aanpassing van het contantbelastingreglement en van de politieverordening met betrekking de inzameling en verwerking van het

•

•

•

•

huishoudelijk afval en het bedrijfsafval, dit rekening houdend met een
nieuwe definitie van pmd-afval en het opheffen van de belasting voor
zachte plastics. Het reglement is geldig vanaf 1 januari 2021.
de officiële intekening op het Burgemeestersconvenant 2030 in het
kader van de opmaak van het duurzaam energie- en klimaatactieplan
(SECAP) door de provincie Vlaams-Brabant.
het gemeentelijk actieprogramma met betrekking tot het bindend
sociaal objectief en de bijhorende lijst van van onbebouwde percelen in
handen van Vlaamse Besturen en semipublieke rechtspersonen.
de agenda’s voor de (statutaire of bijzondere) algemene vergaderingen
van EcoWerf, IGO, Iverlek, IGS Hofheide en Interleuven en de vaststelling van de mandaten voor deze vergaderingen.
het bestek en de kostenraming voor het verbeteren van de schoolinfrastructuur in De Regenboog door de bouw van twee modulaire klassen.

De gemeenteraad stelde aan:
• (al dan niet plaatsvervangende) vertegenwoordigers om te zetelen in
de algemene vergaderingen van I.W.V.B. in vereffening, cvba Zefier en
Demer en Dijle nv.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
stelden aan:
• (al dan niet plaatsvervangende) vertegenwoordigers om te zetelen in
de algemene vergaderingen van Interleuven, IGO, Elk zijn Huis..
De raad voor maatschappelijk welzijn stelde aan:
• een tweede afvaardiging van een raadslid aan de Centrumraad en een
afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van SVK Webra.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelde vast:
• de mandaten voor de (bijzondere) algemene vergaderingen van IGO en
Interleuven.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• de aanpassing van de overeenkomst huishoudhulpen met dienstencheques (ook voor tijdelijke en dringende hulp).
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
keurden goed:
• de notulen van de vorige vergadering.
Ook volgend punt werd besproken door de raad van maatschappelijk welzijn:
• de subsidie van de Vlaamse regering ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
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Volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 11 januari 2021
De gemeenteraad start om 20 u. en is openbaar.
De gemeenteraadszitting van 11 januari zal in het kader van de maat
regelen ter beperking van het risico op besmetting met het coronavirus
digitaal plaatsvinden. De gemeente streamt de zitting live. U kunt deze
volgen via https://kortenberg.notubiz.be. Wie aansluitend op de
gemeenteraadszitting een vraag wenst te formuleren aan de gemeente
raad, hetzij over het algemeen belang, hetzij over punten die tijdens de
gemeenteraad van 11 januari behandeld zullen worden, dient hiervoor
contact op te nemen met de beleidsmedewerker via beleidsmedewerker@kortenberg.be of 02 755 30 70 om de te volgen procedure te
bespreken.

De volledige verslagen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt u, na goedkeuring, op de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be.
U kunt ook een geluidsopname van de gemeenteraad beluisteren op
www.kortenberg.be/gemeenteraad-beluisteren. Ook van de raad voor
maatschappelijk welzijn staat een geluidsopname ter beschikking via
www.kortenberg.be/raad-voor-maatschappelijk-welzijn-beluisteren.
Ontvangt u graag per e-mail de agenda voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen? Geef dan een seintje aan de dienst Interne Ondersteuning
via interneondersteuning@kortenberg.be.
De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen vindt
u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.

Onderwijs
GEMEENTEBESTUUR

UW KIND AANMELDEN EN INSCHRIJVEN IN EEN KLEUTER- OF LAGERE SCHOOL VOOR HET
SCHOOLJAAR 2021-2022

Uw kind is geboren in 2019 en mag volgend schooljaar voor het eerst naar
school?
Uw kind is geboren vóór 2019 en wil volgend schooljaar naar een van onze
scholen?
Kiest u in Kortenberg voor een gemeentelijke basisschool, voor de basisschool van het GO! of voor de vrije basisschool? Dan moet u eerst ‘digi
taal aanmelden’. Nadien gebeurt de inschrijving in de school zelf.
Voordelen van digitaal aanmelden:
1. Geen wachtrijen of kampeertoestanden.
2. U kunt meerdere scholen aanduiden in de volgorde van uw voorkeur.
3. Uw kind wordt gerangschikt op basis van:
- Schoolkeuze
- Afstand thuis-school
Hoe en wanneer:
1. Aanmelden via de website https://kortenberg.aanmelden.in/
vanaf 8 februari 2021 om 0 u. tot en met 30 maart 2021 om 17 u.
2. Uiterlijk op 19 april 2021 ontvangt u via e-mail een ticket voor de
school waar u een plaats hebt gekregen.

3. Inschrijven in de school waarvoor u een ticket hebt gekregen vanaf
26 april tot en met 21 mei 2021. Doet u dit niet? Dan verliest u uw ticket
en moet u wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op 31 mei 2021.
Scholen waarvoor u digitaal kunt aanmelden:
Gemeentelijke basisschool
Kortenberg
Gemeentelijke basisschool
Everberg
Gemeentelijke basisschool
Meerbeek
Gemeentelijke basisschool
Erps-Kwerps
GO! Basisschool Hertog Jan
Vrije basisschool Mater Dei

www.de-regenboog.be

02 759 60 69

www.de-negensprong.be 02 759 96 22
www.deboemerang.info 02 759 63 60
www.deklimop.net

02 759 64 59

www.hertogjan.be
www.materdei-ek.be

02 759 68 25
02 759 65 33

Voor vragen en hulp over het digitaal aanmelden en in
schrijven kunt u na afspraak terecht bij de onderstaande
organisaties:
Huis van het Kind huisvanhetkind@kortenberg.be 02 755 30 70
Dienst Onderwijs naarschool@kortenberg.be
02 755 30 70
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Naam
Mobiliteit
Onderdeel
PARKEERBELEIDSPLAN: BEDRAG RETRIBUTIE BLAUWE ZONE
GEMEENTEBESTUUR

Op de gemeenteraad van december 2020 werd een nieuw retributiereglement voor de blauwe zone goedgekeurd dat vanaf 1 januari 2021 in werking treedt. Het parkeerbeleidsplan dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van februari 2017 moest eind 2020 vernieuwd worden.
Het bedrag bij het niet naleven van de regels in de blauwe zone in de
gemeente Kortenberg wordt opgetrokken van 15 naar 25 euro, een bedrag
dat doorgaans in Vlaanderen gehanteerd wordt.
Van maandag tot en met zaterdag (tussen 9 en 18 u.) mag er hooguit twee
uur geparkeerd worden in de blauwe zone, tenzij anders aangegeven. Zo
hoopt het gemeentebestuur het langdurig parkeren tegen te gaan zodat er
plaats vrij is voor andere bezoekers.

Er zijn echter ook uitzonderingen voor het gebruik van de parkeerschijf in
de blauwe zone:
• Parkeren met een wagen met een parkeerkaart voor personen met een
beperking.
• Parkeren voor de eigen garagepoort waarop de nummerplaat zichtbaar
werd aangebracht.
Momenteel zijn er in de gemeente Kortenberg blauwe zones op de
Leuvensesteenweg (N2), de parking aan de Brouwerijstraat, de parking
aan het kerkhof van Kortenberg en ter hoogte van school De Klimop.

Ruimtelijke ordening
DISCRIMINATIE OP DE HUURMARKT? MELD HET ONS!
GEMEENTEBESTUUR

De zoektocht naar een huurwoning verloopt niet altijd even makkelijk. Uit
onderzoek blijkt dat heel wat kandidaat-huurders af te rekenen krijgen met
discriminatie. In bepaalde gevallen worden zij geweigerd omdat ze steun
krijgen van het OCMW, omdat ze van vreemde origine zijn of omdat ze een
beperking hebben.
Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij discrimineren. Ze
laten zich soms leiden door vooroordelen of gaan verder op eerdere negatieve ervaringen. Bovendien is het niet altijd duidelijk wanneer er sprake is
van discriminatie. Op de huurmarkt is discriminatie op gelijk welk moment
verboden.
Er bestaan verschillende soorten van discriminatie:
• Directe discriminatie (bijvoorbeeld: enkel Belgische nationaliteit toegestaan)
• Indirecte discriminatie (bijvoorbeeld: geen huisdieren welkom)
• Onbewuste discriminatie (bijvoorbeeld: vooroordeel: geen grote gezinnen, want die maken te veel lawaai)

• Opdracht tot discriminatie (bijvoorbeeld: verhuurder vraagt vastgoedmakelaar geen mensen van vreemde origine toe te laten)
• Weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met
een beperking
Meent u het slachtoffer te zijn van discriminatie, dan zult u
daarvan een bewijs moeten leveren. Beschikt u over duidelijke
e-mails of getuigenissen die erop wijzen dat u werd gediscrimineerd, dan
is het aan de verhuurder om deze te weerleggen en om zijn keuzes te
verantwoorden.
U kunt een melding van discriminatie doen bij het woon
loket. Het woonloket onderneemt voor u de nodige stappen zodat de
zaak behandeld kan worden door UNIA, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.
Voor meer info kunt u terecht bij het woonloket van de
gemeente via huisvesting@kortenberg.be of 0471 85 03 77.
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Milieu
INHAALOPHALINGEN REST- EN GFT-AFVAL OP 6 EN 7 JANUARI 2021
GEMEENTEBESTUUR

Aangezien de ophaling van rest- en gft-afval aan huis van vrijdag 1 januari
op een feestdag (Nieuwjaar) valt, worden er inhaalophalingen voorzien.
De restafvalcontainer wordt op woensdag 6 januari 2021 leeggemaakt en
de inhaalronde voor gft is op donderdag 7 januari 2021 voorzien.
Raadpleeg steeds uw afvalkalender of installeer de gratis app Recycle! voor
de data van de huis-aan-huisinzamelingen.

VERBOD OP VUURWERK TOT EN MET 17 JANUARI 2021
GEMEENTEBESTUUR

✖

In het decembernummer van Zoeklicht verscheen een artikel over geluidsarm vuurwerk. Ondertussen besliste de provinciegouverneur van VlaamsBrabant dat het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen,
het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen (of
vuren in open lucht) verboden is vanaf 20 november tot en met 17 januari
2021 en dit zowel op privaat als op publiek domein. De maatregel werd
genomen om samenscholingen te vermijden en om ongelukken te voorkomen die de belasting op de ziekenhuizen en zorgsector in deze coronatijden nog zou verhogen. Door deze beslissing is het artikel in het vorige
infoblad ondertussen achterhaald.

WINNAARS WEDSTRIJD NACHT VAN DE DUISTERNIS
GEMEENTEBESTUUR

Vanwege de coronacrisis werden er dit jaar voor de Nacht van de Duisternis
op 10 oktober 2020 geen activiteiten op locatie georganiseerd.
Geïnteresseerde inwoners konden als alternatief deelnemen aan een wedstrijd door een pakkende foto of sprekend filmpje in te sturen rond het
thema ‘Nacht zonder licht’.
Enkele inwoners gaven gehoor aan deze oproep en deze deelnemers winnen een prijs.

Foto’s
• Sjoerd Zijlstra wint een wildcamera.
• Marijke Laermans ontvangt een vogelhuisje.
• Martine Vogelsang en Ingrid Vandepaer winnen een insectenhotel.
Filmpje
Jean Deneyer ontvangt een wildcamera.
Het winnende filmpje en de winnende foto's kunt u bekijken op
www.kortenberg.be/winnaars-wedstrijd-nacht-van-de-duisternis-2020.
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TOELICHTING BIJ DE GELE PAPIER- EN KARTONCONTAINERS
GEMEENTEBESTUUR

De Kortenbergse inwoners en bedrijven kregen in de tweede helft van
november een brief van EcoWerf in de bus over de gele papier- en kartoncontainers. Het papier en karton zal op 19 maart 2021 een eerste keer aan
huis worden opgehaald in deze containers.

•
•
•
•

Op enkele vragen die regelmatig gesteld worden, vindt u hier het antwoord.

Wat zijn de afmetingen van de containers?
Papier- en kartoncontainer 240 liter met 2 wielen en een handvat
(= standaardcontainer)
• Lengte/diepte: 73 cm
• Breedte: 58 cm
• Hoogte: 107 cm

Waarom standaardformaat van 240 liter en waarom geen
120 liter?
Papier wordt vanaf januari 2021 vierwekelijks in plaats van driewekelijks
opgehaald. De container moet voldoende groot zijn om het papier van een
hele maand in te kunnen verzamelen. De opening mag niet te klein zijn,
want dan komen kartonnen dozen soms vast te zitten en kan de container
niet volledig geledigd worden.
Is de gele papier- en kartoncontainer verplicht?
Nee, de container is niet verplicht. U kunt nog steeds gratis met uw papieren kartonafval op het recyclagepark terecht. Papier en karton in pakketjes
of kartonnen dozen worden vanaf 19 maart 2021 wel niet meer aan huis
meegenomen. Wenst u geen gele container? Contacteer EcoWerf op het
gratis nummer 0800 97 0 97.

U bent andersvalide.
U woont op minstens 150 meter van de openbare weg.
U woont op een appartement zonder gemeenschappelijke afvalruimte.
U woont in een gesloten bebouwing met weinig ruimte voor afval
opslag.

Papier- en kartoncontainer van 40 liter met 2 wielen en draagbeugel
• Lengte/diepte: 43 cm
• Breedte: 48 cm
• Hoogte: 52 cm
Nog vragen? Op de website van EcoWerf https://www.ecowerf.be/veel
gestelde-vragen-ophaling-papier-en-karton-in-gele-containers staat
nog extra info of u kunt EcoWerf bereiken via 0800 97 0 97.

Kan ik een kleinere container aanvragen?
Er kan ook een rolcontainer van 40 liter worden besteld. Om deze te bekomen, contacteert u EcoWerf op het gratis nummer 0800 97 0 97. U moet
hiervoor wel aan één van volgende voorwaarden voldoen:

GEMEENTEBESTUUR

DEPONEER UW GLAS IN DE ONDERGRONDSE GLASCONTAINERS IN DE
WIJNEGEMHOFSTRAAT
Voortaan kunt u met uw glas terecht aan de ondergrondse glascontainers
in de Wijnegemhofstraat. De ondergrondse glascontainers staan op dezelfde locatie als de vroegere bovengrondse glascontainers die werden
weggenomen na herhaaldelijk sluikstorten. Deze ondergrondse glascontainers vervangen ook de bovengrondse glascontainers aan de school in
Meerbeek.
Ondergrondse glascontainers geven veel minder problemen met sluikstort. De nieuwe, ondergrondse modellen bieden naast het beperken van
sluikstorten nog enkele andere belangrijke voordelen in vergelijking met
de traditionele bovengrondse glascontainers:
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• Minder geluidshinder aangezien de containers zich ondergronds bevinden.
• Beperkte visuele hinder in vergelijking met de grote bovengrondse
glasbollen.
• Gezien de ligging van deze nieuwe containers zal de omgeving weinig
hinder ondervinden van het ledigen ervan.
• Deze containers zijn veel toegankelijker voor rolstoelgebruikers.
Een gelijkaardig systeem werd reeds geplaatst aan de Bareelsite op de
hoek Stationsstraat/Leuvensesteenweg, in de Everslaan en in de
Annonciadenstraat.
Sorteerregels
Welk glas hoort thuis in de glascontainers?
Wel: lege witte of gekleurde transparante glazen flessen, flacons en
bokalen.
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Niet: hittebestendig glas (ovenschalen bijvoorbeeld), porselein, keramiek,
terracotta, opaal- en kristalglas, vlak glas zoals spiegels en ramen, lampen,
deksels of doppen
Richtlijnen glascontainers
• Respecteer de rust van de buren en gooi niets in de glascontainers tussen 22 u. ‘s avonds en 7 u. ‘s morgens.
• Laat geen afval achter bij de glascontainers. Sluikstorten is strafbaar.
• Container vol? Laat het glas niet op de grond achter want ook dat is
sluikstorten. Breng het naar een ander glasinzamelpunt of naar het
recyclagepark. EcoWerf ledigt de glascontainers/bollen op regelmatige
tijdstippen. Is de glascontainer toch vol, contacteer EcoWerf via het
gratis nummer 0800 97 0 97.

ASBESTAFVAL VERPLICHT VERPAKT AAN TE BIEDEN VANAF 2021
GEMEENTEBESTUUR

Wenst u asbestafval naar het recyclagepark te
brengen? Vergeet niet dat het vanaf 1 januari
2021 verplicht is om deze fractie in transparante plastic folie aan te bieden. Hierdoor wordt
zowel uw eigen veiligheid als die van andere
inwoners en de parkwachter gegarandeerd.
U kunt met asbestafval enkel terecht op het
recyclagepark als u op voorhand een afspraak
hebt gemaakt. Dit doet u via
https://ecowerf.mijnrecyclagepark.be.
Daar vindt u ook alle voorwaarden.
Verpak grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, in doorzichtige plastic
bouwfolie (minstens 100 micron) en plak deze goed af met een stevige
plakband. Zorg dat het pakket nog hanteerbaar is, zodat u het op het recyclagepark voorzichtig in de bigbag voor asbest kan leggen. Kleinere stukken asbestafval, zoals leien, verpakt u ook in deze doorzichtige plastic folie,

of verpakt u dubbel in stevige, transparante
plastic zakken en plakt u daarna goed af met
een stevige plakband.
Wees voorzichtig bij het verwijderen van
asbest: vermijd breken en draag de correcte
beschermingsmiddelen, namelijk: een FFP3masker, een wegwerpoverall en handschoenen. Na het verpakken van het asbestafval kunt
u deze beschermmaterialen ook twee keer in
een plastic zak verpakken en op het recyclagepark afgeven bij het asbestafval.
Opgelet: de stukken hechtgebonden asbest mogen maximum 2,90 meter lang
en 1 meter breed zijn. Voor grotere stukken, neemt u vooraf contact op met
EcoWerf op 0800 97 0 97.
Meer info en tips over het verwijderen en wegbrengen van asbestafval
vindt u op www.ecowerf.be/sorteerregels-asbestcement.
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BESCHERM WEIDE- EN ANDERE DIEREN TEGEN DE KOU
GEMEENTEBESTUUR

belangrijk. Hoe kouder het wordt, hoe groter de energiebehoefte is. Bij
-10 ° C verbruikt een dier al snel 35% meer energie.
• Dierenverwaarlozing is niet altijd makkelijk te beoordelen. Een laagje ijs
op de vacht van een paard wijst erop dat het dier goed geïsoleerd is, en
niet noodzakelijk dat het kou lijdt.
Foto: Elfriede le Docte

Nu de winter is begonnen, is het belangrijk dat u uw weide- en andere
dieren beschermt tegen extreme weersomstandigheden zoals (vries)kou,
hevige regen en wind.
Weidedieren
Niet alle dieren zijn even geschikt om op de weide te staan bij slecht weer.
Zo zijn schapen, geiten en ezels minder bestand tegen regen dan runderen
en paarden. Volwassen runderen, paarden en schapen die gezond zijn,
goed gevoed zijn, en een goede wintervacht hebben, kunnen tegen de
vrieskou. Jonge en oudere dieren horen niet thuis op een weide als het
vriest.
Tips
• Zorg voor een voldoende stevig en droog schuilhok dat groot genoeg is
voor de aanwezige dieren.
• Vers drinkwater is onontbeerlijk. Het water moet u regelmatig vervangen, zodat het niet kan bevriezen. Voldoende voeding is heel erg

Huisdieren
• Zorg dat uw hond of kat binnen kan zitten/slapen bij extreme kou. Door
uw dier binnen in een koele ruimte te zetten (beschut tegen koude,
wind en regen) gaat het dier minder hard ruien dan wanneer uw viervoeter een plaatsje naast de verwarming heeft.
• Vermijd dat uw dier nat wordt en moet buiten blijven. Een natte vacht
zorgt ervoor dat zijn lichaamstemperatuur daalt en zo kan het ziek worden.
• Ga als het vriest of sneeuwt met uw hond wandelen op de warmste
momenten van de dag. Laat hem niet te veel sneeuw opeten, want dit
kan leiden tot maagdarmklachten vanwege de plotse afkoeling.
• Als uw hond loopt op plaatsen waar zout gestrooid is tegen ijzel en/of
sneeuw, kunt u zijn pootjes bij het binnenkomen best afspoelen met
lauw water om aantasting aan zijn poten te voorkomen.
• Zorg voor voldoende voedsel en regelmatig vers drinkwater.
Meer informatie vindt u op de website www.huisdierinfo.be.

WIJZIGINGEN INSTALLATIES ZONNEPANELEN VANAF 2021
GEMEENTEBESTUUR

Wie na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen (met een omvormer
vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA) in dienst neemt, kan daarvoor
een nieuwe investeringspremie krijgen.
Installaties die na 31 december 2020 in dienst genomen worden, maken
geen gebruik meer van de terugdraaiende teller. De opbrengsten worden
berekend op de hoeveelheid stroom die ze in realiteit op het net plaatsen
en van het net halen. Die nieuwe regeling stimuleert immers het ’zelfverbruik‘. Wie in de toekomst maximaal rendement uit zijn zonnepanelen wil
halen, zal een actieve rol opnemen door het opladen van de thuisbatterij
of de elektrische wagen, het verwarmen van sanitair warm water via een
warmtepompboiler of nog door het plannen van toestellen zoals afwasmachine, wasmachine, droogkast op momenten dat er veel zonne
productie is. Daarnaast zal de consument de mogelijkheid krijgen om
stroom die hij niet onmiddellijk zelf gebruikt, te verkopen aan een energieleverancier.

vóór 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar geleden werd verleend. De
zonnepanelen moeten worden geplaatst door een aannemer. Het gebouw
moet voldoen aan de EPB-eisen die van toepassing zijn en de EPB-aangifte
moet binnen de geldende termijn ingediend zijn. De premie bedraagt
300 euro/kWp van 0 tot 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot
6 kWp. De premie kan dus oplopen tot maximaal 1500 euro.

De premie loopt van 2021 tot eind 2024, is bedoeld voor kleinere installaties en geldt voor gebouwen die aangesloten werden op het distributienet

Voor meer informatie kunt u de website www.energiesparen.be raadplegen.

Steun voor ’middelgrote‘ zonnepanelen via projectoproep
De Vlaamse Regering besliste ook om een volgende stap te zetten in de
hervorming van de steun voor groene-energie-installaties. Ter vervanging
van het huidige systeem van groenestroomcertificaten, waarbij de financiële steun over een periode van 10 jaar gespreid wordt uitbetaald, zullen
middelgrote zonneprojecten van 40 kW tot 2 MW voortaan via een
projectoproep in aanmerking komen voor een eenmalige investeringssteun.
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WINTERTIPS: BESCHERM UW WATERLEIDING EN WATERMETER!
GEMEENTEBESTUUR

’s avonds voor het slapengaan de stand van de watermeter noteren.
Indien u ’s nachts geen water verbruikt hebt en u stelt ’s morgens toch
een gewijzigd verbruik vast, dan zit u waarschijnlijk met een lek.
Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan
goed werken. Zo komt u in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding en
watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan u ook heel
wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele
tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen
steeds boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan
een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de water
meter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de
watermeter: deze kunnen smelten door de warmte (wikkel dus nooit
een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het verwarmingslint
parallel). Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe een beroep op een
vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen
koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het
water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai
daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleert u
best regelmatig de stand van uw watermeter. Stelt u plots een hoog
verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. U kunt bijvoorbeeld

Wat doet u als de leidingen toch bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de
aansluiting bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte
binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de
hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend
heen en weer.
• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er zouden
wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit u met waterschade
na ontdooiing. Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet
worden.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, moet u de
hulp inroepen van uw drinkwaterbedrijf.
• Als u er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kunt u enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de leidingen vanzelf. In dat
geval houdt u de hoofdkraan best dicht als u niet thuis bent of gaat
slapen. Zo vermijdt u eventuele lekken bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neemt u contact op met uw verzekeraar.
Maak de nodige foto’s.
Meer tips: www.dewatergroep.be.

(Bron: De Watergroep)
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Gezondheid en zorg
BEWEGEN: HET GEHEIME WAPEN TEGEN COVID-19

Zou het niet fantastisch zijn mocht er een medicijn bestaan dat u én uw
naasten door deze moeilijke COVID-19-tijden helpt? Een medicijn dat:
• uw stress vermindert én doet ontspannen;
• uw immuunsysteem versterkt én
• chronische aandoeningen en overgewicht vermijdt.
Goed nieuws: zo’n ‘medicijn’ bestaat al. Het is niét duur en het is geen
gesofisticeerd apparaat of mirakelvoeding. U krijgt het bovendien makkelijker te pakken dan u denkt.
U leest het goed: er is één recept dat al die voordelen oplevert en miljoenen
mensen gebruiken het al. Namelijk: elke dag bewegen. Dat kan overal én
gratis: denk maar aan wandelen en fietsen.
Maar hoe doet u dat nu juist? Welke bewegingsvorm of sport past bij u?
Welk beweegaanbod is er in Kortenberg? Hebt u een extra duwtje in de
rug nodig? Ga dan eens op stap met Bewegen Op Verwijzing-coach Kirsten
Verboven.
Omwille van COVID-19 is er tijdelijk geen verwijsbrief van de
huisarts nodig om aan een gunstig tarief coaching te vol
gen. Het lokale tarief voor inwoners van Kortenberg bedraagt 10 euro per
uur voor een individuele coaching en 2 euro per uur voor een individuele
coaching met verhoogde tegemoetkoming. Sommige mutualiteiten betalen de sessies ook gedeeltelijk terug.

De coachingsessies vinden onder normale omstandigheden plaats in
OC Berkenhof, maar kunnen ook digitaal plaatsvinden.
De Vlaamse overheid ondersteunt het project sinds 2016. Omwille van de
positieve resultaten wil de overheid het project verankeren én extra deelnemers bereiken.
Meer info? Contacteer de Kortenbergse BOV-coach Kirsten Verboven via
0475 73 03 25 of kortenberg@bewegenopverwijzing.be.

KORTENBERGSE SUBSIDIE VOOR DE VACCINATIE TEGEN PNEUMOKOKKEN
Inwoners van Kortenberg die ouder zijn dan 60 jaar
en/of tot een risicogroep behoren en die zich tus
sen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021 lieten of laten vaccineren
tegen pneumokokken, kunnen hiervoor een subsidie van 10 euro krijgen.
De personen die tot een risicogroep behoren zijn onder andere personen
met stoornissen van de immuniteit, personen met een bijkomende aandoening zoals chronisch hart-, long-, lever- of nierlijden of rokers.
Wie zich laat vaccineren tegen pneumokokken verkleint de kans dat hij of
zij moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Hoe meer mensen zich
laten vaccineren, hoe kleiner dus de kans op ziekenhuisopnames. Zo

kunnen de ziekenhuizen zoveel mogelijk ontlast worden in deze coronatijden en blijven er meer ziekenhuisbedden beschikbaar. Deze vaccinatie is
extra belangrijk voor personen in risicogroepen.
Het subsidie-aanvraagformulier moet, samen met een attest van uw huisarts, uiterlijk op 31 juli 2021 worden ingediend bij het Welzijnshuis. Het
aanvraagformulier en het door de arts in te vullen attest kunnen worden
verkregen bij de dienst Gezondheid en Zorg van het Welzijnshuis of op
kortenberg.be.
Alle info: kortenberg.be/subsidie-voor-de-vaccinatie-tegen-pneumokokken
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SAMEN STOPPEN MET ROKEN? UW BESTE STOPPOGING OOIT! NEEM IN JANUARI
DEEL AAN DE ROOKSTOPCURSUS IN BERTEM OF HERENT

Rookt u? En denkt u er wel eens aan om te stoppen? Gewoon doen! Voor uw gezondheid én
voor uw portemonnee. Doe meteen uw beste stoppoging ooit in Bertem of Herent.
In januari starten maar liefst twee rookstopcursussen in Bertem en Herent, onder begeleiding van Sofie Vanhees en Ann Meers, beide erkende tabacologen. Ook inwoners van
Kortenberg zijn er van harte welkom.
Beide rookstopcursussen in groep beginnen met een gratis en vrijblijvende informatiesessie
op 13 januari 2021 om 19.30 u. De eigenlijke cursus van acht bijeenkomsten loopt van 20 januari
2021 tot 21 april 2021. Sofie Vanhees en Ann Meers begeleiden de rokers doorheen het proces, bereiden
hen voor op de rookstopdag en trainen hun vaardigheden om herval te voorkomen.

Foto: Freepik

De Vlaamse overheid vergoedt de deelname aan de rookstopcursus grotendeels. De persoonlijke bijdrage
bedraagt per deelnemers 6 euro per sessie of 48 euro voor de hele cursus. Deelnemers met verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 3 euro per sessie
of 24 euro voor de hele cursus.
Opgelet! De plaatsen zijn beperkt en om ieders veiligheid te garanderen is inschrijven verplicht voor 8 januari 2021.

Alle informatie op een rij
Bertem

Herent

Tabacoloog Sofie Vanhees

Tabacoloog Ann Meers

Infosessie op 13 januari 2021 om 19.30 u.

Infosessie op 13 januari 2021 om 19.30 u.

8 sessies op 20 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april,
telkens om 19.30 u.

8 sessies op 20 en 27 januari, 3, 10 en 24 februari, 10 en 31 maart, 21 april
telkens om 19.30 u.

LDC De Blankaart – zaal Plaza, Evenhovenstraat 22 in Bertem

LDC d’ Ontmoeting, Mechelsesteenweg 485 in Herent (ingang via Van
Bladelstraat)

Ldc@stbernardus.be

Ldc.dontmoeting@sociaalhuisherent.be

016 49 08 11

016 85 30 20

Zoeklicht · Kortenberg
januari 2021

14

HOUD UW KOT GEZOND!
Door het coronavirus brengen we met
z’n allen meer tijd door in onze woning,
zeker nu het weer kouder en natter wordt. Dan is het natuurlijk
extra belangrijk dat de lucht in uw woning gezond is!
Indien u de lucht in uw woning niet genoeg ververst, dan kunnen vocht en schadelijke stoffen niet meer weg. Dit kan zorgen
voor heel wat gezondheidsproblemen, zoals irritatie van de
ogen en luchtwegen, hoofdpijn, allergie, astma... of bij CO zelfs
tot de dood. Iedereen kan last krijgen, maar zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en zieken zijn het meest kwetsbaar
voor vervuilde lucht. Hoe kunt u daar nu zelf iets aan doen?
Volg de vier vuistregels:
1. Ventileer: zorg voor een constante luchtdoorstroming door
uw huis.
2. Verlucht: zet uw raam extra open.
3. Beperk vervuilende stoffen in huis en verlucht.
4. Vermijd CO-vergiftiging door uw verwarmingstoestel te
laten nakijken.

Hou je kot gezond

Altijd
en zeke
tijdens r
Corona

VENTILEER
Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis

ZET HET RAAM
OP KIEPSTAND

ZET HET RAAM
OP EEN KIER

ZET JE VENTILATIEROOSTERS OPEN

ZET JE VENTILATIESYSTEEM AAN

VERLUCHT
Zet je raam extra open bij o.a. activiteiten met water

DE WAS DROGEN

Beperk vervuilende
stoffen in huis
en verlucht

DOUCHEN

SCHOONMAKEN

KOKEN

Vermijd CO-vergiftiging door je
verwarmingstoestel te laten nakijken

Meer weten? Surf naar Gezondbinnen.be
© 2020 • Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven
V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

MENTAAL STERK BLIJVEN?…
CHECKCHECKCHECK JEZELF!

COVID-19 heeft onze samenleving nog altijd in zijn greep. Onze veerkracht
wordt zwaar op de proef gesteld. Samen moeten we ervoor zorgen dat we
gezond blijven. Dat is meer dan ‘niet ziek zijn’: ons lichamelijk, geestelijk en
maatschappelijk welbevinden spelen allemaal een rol.

Het online platform checkjezelf.be wil alle Vlamingen helpen om mentaal
fit te blijven. Op checkjezelf.be vindt u informatie, tips en oefeningen om
mee aan de slag te gaan. Dit interactief platform is opgebouwd rond verschillende thema’s die door het coronavirus bijzonder actueel zijn: verbondenheid, positiviteit, zelfvertrouwen, zingeving, piekeren, ouderschap en
werk verliezen. U vindt er ook info over veerkracht, stress, angst, burn-out,
verlies en eenzaamheid. Verschillende (bekende) Vlamingen en experten
delen er ook hun eigen ervaringen en tips.
Blijf goed voor uzelf zorgen en surf naar checkjezelf.be.
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Politie
PARKEREN TEGEN DE RIJRICHTING
Wanneer u tegen de rijrichting geparkeerd staat, bevindt u zich als
bestuurder aan de zijde van het trottoir en heeft u geen zicht op het tegemoetkomend verkeer. Aangezien u uw spiegels op dat moment niet kunt
gebruiken en de voertuigen voor u het zicht blokkeren, moet u blindelings
uw parkeerplaats verlaten.

De gemeente en de politiezone HerKo krijgen regelmatig vragen over wat wel
en niet is toegelaten inzake stilstaan en parkeren. Een overtreding die frequent wordt vastgesteld op het grondgebied van de politiezone HerKo is het
parkeren tegen de rijrichting. Het is een overtreding die op het eerste zicht
misschien onschuldig lijkt, maar tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden.

De wegcode geeft aan dat ‘elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet
worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting’. Hierop zijn twee
uitzonderingen:
• Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag u aan beide
zijden van de rijbaan parkeren.
• Binnen een woonerf mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen
rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden. Dit
mag echter enkel op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter
‘P’ is aangebracht, of op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
Hebt u hierover nog vragen? Aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar
pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.

SNELHEIDSMETINGEN NOVEMBER
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 pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen november
Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Heerbaan (beide richtingen)**

30 km/u.

522

37 km/u.

17,5

Wolvestraat (beide richtingen)

30 km/u.

619

48 km/u.

56

Sterrebeeksesteenweg (beide richtingen)

50 km/u.

3.071

52 km/u.

5,7

Straat

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
** De Heerbaan is een fietsstraat geworden, waardoor de snelheid er recent werd verlaagd van 50 naar 30 km.
In de straten waar in september snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 13,5 % overtredingen vastgesteld.
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HULP BIJ INTRAFAMILIAAL GEWELD
Door de maatregelen die opgelegd worden ten gevolge van COVID-19 zijn
er meer dan ooit spanningen binnen gezinnen en koppels. Omwille van
een beperkt(er) sociaal leven blijft intrafamiliaal geweld meer dan vroeger
onder de radar. Daarom wil de politiezone het bestaande hulpverleningsaanbod onder de aandacht brengen zodat slachtoffers niet in de kou blijven staan.
Wat is intrafamiliaal geweld?
Intrafamiliaal geweld kan verschillende vormen van geweld (of dreiging
met geweld) omvatten. Het kan gaan om fysiek, seksueel of psychisch
geweld tussen (ex-)partners of leden van dezelfde familie. Gekende voorbeelden zijn partnergeweld, kindermisbruik of oudermishandeling.
Omwille van de verregaande gevolgen voor de slachtoffers en hun omgeving, is het belangrijk om intrafamiliaal geweld zo vroeg mogelijk te
(h)erkennen en de stap te zetten naar hulpverlening.
De dienst Jeugd & Gezin van de politiezone HerKo
De aanpak van intrafamiliaal geweld is één van de prioriteiten van de
politiezone HerKo. De dienst Jeugd & Gezin van de politiezone speelt hierbij een belangrijke rol. Niet alleen kunnen personen die geconfronteerd
worden met intrafamiliaal geweld hier terecht voor meer informatie, de
dossiers worden door deze dienst ook actief opgevolgd. De dienst Jeugd &
Gezin biedt ook ondersteuning aan andere politiemedewerkers bij het
behandelen van dergelijke dossiers. De politiezone werkt daarbij nauw
samen met andere gespecialiseerde diensten zoals het Centrum Algemeen
Welzijnswerk (CAW), justitie, crisisopvang, ...
Ruim hulpverleningsaanbod
De politie stelt vast dat de weg naar het hulpverleningsaanbod vaak nog
onvoldoende gekend is. Waar kunnen slachtoffers, getuigen en daders op
een discrete manier terecht met hun verhaal en vragen? Waar kunnen ze
advies en hulp krijgen en hoe verloopt dit dan? Uit het brede hulp
verleningsaanbod stellen we u graag vier laagdrempelige diensten voor
waar men terechtkan voor informatie en advies. Deze diensten zijn vertrouwelijk, vrijwillig en gratis.
Tele-Onthaal
106 is het telefoonnummer van de dienst Tele-Onthaal. Aan de andere
kant van de lijn luistert iemand naar de problemen van de hulpvrager. De

Foto Ulrike Mai via Pixabay
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lijn is dag en nacht bereikbaar en het gesprek is anoniem. Via de website
kan men tijdens bepaalde uren ook chatten met een vrijwilliger.
106 (telefoon; dag en nacht – ook op zon- en feestdagen) of
www.tele-onthaal.be
1712
Bij de hulplijn 1712 kan men (anoniem) terecht met vragen over misbruik,
geweld en kindermishandeling. Indien gewenst krijgt de hulpvrager ook
advies of wordt hij doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening.
Ook getuigen van geweld kunnen hier om raad vragen. Op de website is
een contactformulier beschikbaar waarmee men de dienst via e-mail kan
bereiken.
1712 (elke werkdag van 9 tot 17 u.) of www.1712.be
Seksueel geweld
Op de website www.seksueelgeweld.be kan men meer informatie vinden
over de instanties waar u als slachtoffer van seksueel geweld terecht kunt
en hoe u aangifte kunt doen. Slachtoffers kunnen er ook anoniem chatten
met een medewerker.
CAW
Bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan men een beroep doen
op een hulpverlener die luistert en meezoekt naar oplossingen. Via de
website kan men ook (anoniem) mailen of chatten met een hulpverlener.
CAW Oost-Brabant, Redingenstraat 6, 3000 Leuven
0800 13 500
onthaal@cawoostbrabant.be
www.caw.be
Politie HerKo
Met vragen over intrafamiliaal geweld kunt u ook terecht bij de dienst
Jeugd & Gezin van de politiezone HerKo via 016 85 34 00 of via
pz.herko.jeugdengezin@police.belgium.eu.
Indien een dringende interventie nodig is, kunt u 24/24 en 7/7 het noodnummer 101 contacteren.
U kunt ook aangifte doen van intrafamiliaal geweld bij de politiezone. Bel
naar het nummer 016 85 34 00 om een afspraak te maken.
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Prikbord
VRIJWILLIGE BURENBEMIDDELAARS GEZOCHT
GEMEENTEBESTUUR

Bent u communicatief ingesteld en zoekt u vrijwilligerswerk in de sociale
sector? Dan is burenbemiddeling misschien iets voor u.
Buren kampen soms onderling met kleine, alledaagse conflicten of opgehoopte spanningen die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid.
Vaak gaan de conflicten over tuinproblemen (hoge hagen, overhangende
takken, ...), huisdieren (blaffende honden, ...), geurhinder, lawaaioverlast
(luide muziek, ...), enz...
Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het
oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling.
Het bemiddelingsgesprek gebeurt door twee goed opgeleide vrijwilligers.
In Kortenberg worden de bemiddelaars begeleid en ondersteund door de
coördinator van de lokale burenbemiddelingsdienst voor de gemeenten
Kortenberg en Herent.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de lokale diensten en biedt gratis opleidingen aan aan personen die vrijwillig burenbemiddelaar willen
worden. In het voorjaar van 2021 start een nieuwe opleiding in het PIVO
(Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding – Bestuursschool) in
Asse, op de volgende dagen:
• maandag 8 maart		
9-17 u.
• vrijdag 12 maart 		
9-17 u.
• vrijdag 19 maart 		
9-17 u.
• vrijdag 26 maart 		
9-17 u.
• vrijdag 2 april		
9-17 u.
• maandag 19 april		
9-17 u.
Inschrijven kan na aanvraag via mail aan burenbemiddeling@vlaams
brabant.be.
Als kandidaat bent u bereid de zes opleidingsdagen te volgen en nadien
tijd vrij te maken voor het project burenbemiddeling. Voorafgaand aan de
opleiding is er een verkenningsgesprek. Na dit gesprek wordt beslist of de
kandidaat al dan niet wordt toegelaten tot de opleiding.
Meer informatie kunt u vinden op www.vlaamsbrabant/burenbemiddeling.
U kunt ook meer informatie opvragen bij de provincie
(burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of 016 26 78 41) of bij de
coördinator van de lokale burenbemiddelingsdienst Herent-Kortenberg via
burenbemiddeling@kortenberg.be of 016 85 30 20.

BLOED GEVEN IN 2021
Het is voor iedereen een zeer moeilijk jaar 2020 geweest. Toch kon het Rode Kruis Kortenberg telkens rekenen op hun bloedgevers. Een kort overzicht:
Datum

Plaats

Nieuwe donoren

Gekende donoren

30 januari 2020

Everberg

4

48

20 maart 2020

Kortenberg

12

88

26 mei 2020

Erps-Kwerps

7

50

24 juni 2020

Kortenberg

8

65

12 november 2020

Kortenberg

8

110
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Omdat de veiligheid van de bloedgevers nog altijd van primordiaal belang
is, werd er gekozen om het bloed geven enkel nog te laten plaatsvinden in
GC Colomba. In deze zaal kunnen alle geldende maatregelen in verband
met COVID-19 (afstand, ventilatie en patiëntenflow) zeer goed worden
opgevolgd. Bloed geven is nog steeds heel hard nodig, dagelijks hebben
meer en meer mensen bloed nodig terwijl de voorraad zienderogen slinkt.
Daarom bent u van harte welkom op:
• 18 maart 2021
• 16 juni 2021
• 15 september 2021
• 22 december 2021
Maak steeds een afspraak:
• donorportaal.rodekruis.be
• op het gratis nummer 0800 77 7 00
Breng zeker uw identiteitskaart mee!
Het Rode Kruis Kortenberg wil graag een aantal mensen bedanken: in de
eerste plaats al de donoren die langs geweest zijn, maar ook de medewerkers van het Rode Kruis Kortenberg en van de gemeente.
Blijf vooral gezond en veilig!

Doneer ook plasma!
Bloed of plasma doneren, daar redt u (letterlijk) levens mee: van
mensen met bloedarmoede, of die ernstige bloedingen hebben,
mensen met stollingsstoornissen, pasgeboren baby’s met ernstige
geelzucht of de kinderen en volwassenen die een van de vele geneesmiddelen nodig hebben waarvoor plasma de basis vormt. Plasma
wordt bovendien ook ingezet in de strijd tegen COVID-19.
Ziekenhuizen en donorcentra kampen momenteel met een daling
van het aantal donaties. Omdat daardoor tekorten dreigen te ontstaan aan geneesmiddelen zoals baxters op basis van plasma, worden levensreddende behandelingen nu soms uitgesteld. Een gevaarlijke situatie.
Daarom een warme oproep om niet alleen bloed maar ook plasma te
doneren. De nood is groot, en u maakt er echt het verschil mee, zeker
nu! De donorcentra doen er alles aan om een afname ook tijdens de
coronacrisis veilig te laten verlopen.
De vaste donorcentra vindt u op www.rodekruis.be/wat-kan-jijdoen/geef-bloed-of-plasma/vaste-afnameplaatsen/.

NOVEMBER IN BEELD

OPVANG HERFSTVAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie had de gemeente Kortenberg voorzien in
opvang voor kinderen van wie de ouders niet aan thuiswerk kunnen
doen. Het werden vijf gezellige dagen in kleine groepen.

SINTFEEST LIVESTREAM
Op 29 november was het jaarlijkse Sintfeest in GC Colomba gepland. Omwille van de
coronamaatregelen kon dit niet plaatsvinden zoals voorzien. Daarom werd het bezoek
van Sinterklaas met het optreden van De Planken live uitgezonden via YouTube. Het
werd een groot succes. Tijdens de show ontving de jeugddienst verschillende foto’s
en filmpjes van woonkamers waar volop gedanst en gezongen werd.
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in Kortenberg
Opgelet: algemeen geldt voor evenementen en activiteiten dat de fysieke afstandsregels gerespecteerd moeten worden.
Mondmasker
verplicht
Mondmaskers zijn verplicht, behalve in specifieke situaties bij activiteiten van verenigingen in georganiseerd verband en uitsluitend wanneer de sociale afstand gegarandeerd is – raadpleeg hiervoor steeds de meest recente toepasselijke regelgeving. Als u ziek bent, dan kunt
u vanzelfsprekend niet deelnemen aan een evenement of activiteit. Blijf in dat geval thuis.
Wanneer sportlessen of culturele activiteiten, die voldoen aan de voorwaarden, georganiseerd worden dan moeten de effectieve deelnemers geregistreerd worden. Deze registraties moeten twee weken bijgehouden worden met het oog op een eventuele contactopsporing. Binnen elke vereniging
wordt best ook een coronaverantwoordelijke aangesteld die nagaat of alle richtlijnen omtrent corona in het algemeen worden nageleefd.
(Dienst Cultuur)

RADIO KORTENBERG

© Presentator Bert Van Steenberghe

GEMEENTEBESTUUR

MUZIKALE START VAN HET NIEUWE JAAR
1 januari is traditioneel de dag waarop we onze familie bezoeken, elkaar drie zoenen
geven en onze wensen voor het nieuwe jaar uitspreken.
Fysiek contact is deze nieuwjaarsdag niet mogelijk, maar ‘Radio Kortenberg’ maakt
het wél mogelijk om te genieten van elkaars gezelschap en nieuwjaarswensen.

Op www.radiokortenberg.be kan je je lievelingsnummer of nieuwjaarswens doorgeven. Misschien word je wel opgebeld, hoor je je verzoekplaat
of zie je je wens op het scherm verschijnen!

Stem op vrijdag 1 januari tussen 13 en 17 u. af op ‘Radio Kortenberg’
via www.radiokortenberg.be of het Telenetkanaal 930 en zet je gezellig
samen achter de radio. Gesprekken met inwoners, verzoeknummers, quizjes, wensen voor het nieuwe jaar, ... voel elkaars aanwezigheid tijdens deze
leuke radioshow met gekend radiofiguur Bert Van Steenberghe als presentator.

Vrijdag 1 januari van 13 tot 17 u.
Kosteloos
www.radiokortenberg.be of Telenetkanaal 930
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70

Samen maken we er een nieuwjaarsdag van die, ondanks alle omstandigheden, toch warm en sprankelend kan zijn ...
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(Dienst Jeugd)
GEMEENTEBESTUUR

BLOKSPOTS IN GC COLOMBA

De maand januari staat voor veel studenten gelijk aan
studeren en examens. Wie nood heeft aan een rustige studeerplek, kan vanaf maandag 4 januari
komen studeren in GC Colomba. Onderstaande
maatregelen zullen getroffen worden om ervoor te
zorgen dat het studeren in veilige omstandigheden kan
gebeuren. Lees ze aandachtig door:
• Er wordt gewerkt met verplichte inschrijvingen. Inschrijven kan door
een mailtje te sturen naar jeugd@kortenberg.be met vermelding van
je naam, je mailadres en de dagen waarop je wil komen studeren.
• Studeren kan op maandag van 9 tot 16 u. en van dinsdag tot
en met vrijdag van 9 tot 20 u.
• Tijdens je verblijf in GC Colomba wordt steeds een mondmasker gedragen. Ook aan tafel mag het mondmasker niet uit. Je blijft de hele tijd
aan dezelfde tafel studeren.
• Bij aankomst in GC Colomba ontsmet je je handen.
• Wees voorzien: breng je eigen studiemateriaal, drank, tussendoortjes
en lunch mee.
• Was je handen ook steeds na een pauzemoment of toiletbezoek.
• Wifi is beschikbaar.
• Hou tijdens pauzemomenten steeds 1,5 meter afstand van andere aanwezigen.
• Ben je ziek of heb je symptomen? Blijf zeker en vast thuis. Voel je je ziek
na het studeren? Verwittig dan onmiddellijk de dienst Jeugd via
jeugd@kortenberg.be of 02 755 30 70.

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEESUURTJE:
SCHRIJF EENS IN MIJN BOEKJE

Het is een nieuw jaar met nieuwe voorleeswoensdagen! Misschien is het zelfs
een jaar voor nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en wat vraag je dan aan die
vriendjes en vriendinnetjes? Natuurlijk!
Wil jij in mijn vriendschapsboekje schrijven, of misschien heb je zelfs een poëziealbum? Zo heb je een superleuke herinnering aan die persoon van dat
precieze moment. Vandaag draait het allemaal rond vriendschap. Kom je
ook? Misschien kun je zelfs je beste vriend of vriendin meenemen…
Woensdag 6 januari om 14 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: vrijetijdsbalie@kortenberg.be of 02 755 30 70

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

FILM IN DE BIB: ‘TENET’
Een naamloze CIA-agent, de ‘Protagonist’, neemt deel aan een undercoveroperatie. Wanneer die mislukt, komt hij in dienst van een geheime
organisatie. Reizend door een schemerwereld van internationale spionage,
op een missie die zich afspeelt buiten de bestaande tijd, moet hij de wereld
zien te redden van de ondergang.
‘Eerste blockbuster sinds covid-19 scoort verrassend sterk.’ (De Standaard)
‘Met het rotambitieuze ‘Tenet’ duwt Christopher Nolan James Bond van zijn
troon.’ ★★★★ (Knack Focus)
‘Christopher Nolan heeft een meesterwerk gemaakt.’ ★★★★★ (Humo)

Regie: Christopher Nolan (VS, 2020 – 144 minuten)
Met: John David Washington, Robert Pattinson en Kenneth Branagh
Nederlands ondertiteld

Vrijdag 29 januari om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: vrijetijdsbalie@kortenberg.be of 02 755 30 70
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(De Bib en het Welzijnshuis)

DE BIB EN HET WELZIJNSHUIS ZOEKEN VRIJWILLIGERS

De Bib gaat samen met het Welzijnshuis op zoek naar vrijwilligers om digitale hulp en informatie aan te bieden aan klanten.
WAT?
Je helpt bezoekers van de Bib of het Lokaal Dienstencentrum bij het gebruiken van de computer of beantwoordt prangende vragen over het gebruik
van hun smartphone of tablet. Meer complexe vragen krijg je op voorhand
via e-mail, zodat je je kan voorbereiden. Je geeft enkel hulp en advies, je
bent geen repaircafé.
WANNEER?
De Bib en het Welzijnshuis zijn op zoek naar mensen die zich een of twee
keer per maand kunnen engageren; de precieze momenten kunnen nog
worden afgestemd.

GEMEENTEBESTUUR

PROFIEL?
• Graag met mensen omgaan, klantvriendelijk zijn
• (Basis)kennis van digitale toestellen, toepassingen en sociale media. En
de wil om je er verder in te verdiepen.
• Je engageren voor een vast moment (maandelijks of tweewekelijks)
DE BIB EN HET WELZIJNSHUIS BIEDEN
Je kan deelnemen aan alle Digidokter-sessies van de Bib.
Geprikkeld? Stel je dan snel kandidaat als vrijwilliger door een mail te sturen naar
bibliothecaris@kortenberg.be. Beschrijf kort wie je bent en waarom je de geschikte
kandidaat bent. Let wel, kandidaten moeten minstens 18 jaar oud zijn en een
blanco uittreksel uit het strafregister model 2 (art. 596.2) kunnen voorleggen.

(De Bib)

(Rode Kruis Kortenberg)

DIGIDOKTER:
WERKEN IN DE CLOUD

CURSUS EHBO: EERSTE HULP EN HELPER

Nu we hoe langer hoe meer digitaal
moeten samenwerken, heb je ongetwijfeld al van de ‘cloud’ gehoord.
Maar wat is die fameuze wolk nu
eigenlijk?

Stel dat er straks iemand van je gezin of een collega iets overkomt. Weet je dan
hoe je moet reageren? Kan je eerste hulp toedienen bij een verstuiking, een

In deze sessie legt Digidokter Peije je
dit haarfijn uit, vertelt hij wat je ermee
kan doen en vergelijkt hij de mogelijkheden.
Na de sessie staat hij je bij met al je tablet- en smartphonevragen.
Zaterdag 30 januari om 10 u.
Administratief Centrum - Raadzaal (derde verdieping)
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: vrijetijdsbalie@kortenberg.be of 02 755 30 70

brandwonde of hartfalen? Rode Kruis Kortenberg vindt het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen. Via de opleidingen leert het Rode Kruis je de juiste
vaardigheden aan om eerste hulp te bieden. Zo weet je wat je moet doen als er
iets gebeurt. Op maandag 11 januari start (onder voorbehoud van de coronamaatregelen) een nieuwe cursus Eerste hulp en Helper in GC Colomba.
Van maandag 11 januari tot vrijdag 13 maart, op maandag en woensdagavond van 20 tot 22 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info en planning: vorming@kortenberg.rodekruis.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

‘SCHEPPEND VUUR, HAYDN VERTELT’ VERTELTHEATER DOOR JOS MEERSMANS
Mei 1809. Napoleon heeft Wenen
gebombardeerd. Ook in het voortuintje van Haydn is een projectiel
terechtgekomen. De oude componist is aangeslagen en verontwaardigd. De verwarring neemt
toe. Muziek uit het verleden zingt
in zijn hoofd, maar ook nieuwe
melodieën. In zijn laatste heldere uren vertelt hij de belangrijke en vertrouwelijke dingen uit zijn leven aan zijn vriend Albert Christoph Dies, die zijn
belangrijkste biograaf zal worden. Gelardeerd met 16 muziekfragmenten
horen we hoe het Haydn verging vanaf zijn jeugd vol ontbering, over zijn

vaste dienst bij de vorsten van Esterhaz tot zijn internationale roem en zijn
reizen naar Londen. Zijn huwelijk was niet bepaald gelukkig. Maar bovenal
was er de trouwe vriendschap met Marianne von Genzinger, die hem
inspireerde en die hem het mooiste schonk wat een componist zich kan
dromen…Dit programma is opgevat als een heuse monoloog, empathisch theater!
Zondag 31 januari om 10.30 u.
GC Colomba
12 euro, 10 euro leden
Meer info:
02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be of kortenberg@vtbkultuur.be

Jaks !
(Jeugdhuis Den Uyl)

(Chiro Flurk Everberg)

SPAGHETTIFESTIJN TAKE AWAY
Een vraagje: ‘Wat roept
zondag 10 januari bij jou
op?’... Juist. Chiro Flurk
Everberg houdt dan haar
jaarlijks Spaghettifestijn.
Normaal zou de Chiro jou
in een feestelijke parochiezaal ontvangen. Dit jaar zal

je, door de COVID-19-maatregelen, via de website van de Chiro het eten
kunnen bestellen. Er zal een afhaalstandje gemaakt worden aan de parochiezaal. Zo wordt het spaghettifestijn opnieuw een feest. De Chiro hoopt
dankzij het spaghettifestijn wat geld op te halen voor haar jaarlijkse bivak,
dit jaar te Möderscheid, Amel. Chiro Flurk heeft er al zin in!
Zondag 10 januari
Meer info: https://www.chiroflurk.be/
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Jaks !

(Jongeren voor jongeren vzw in samenwerking met JIN van Scouts&Gidsen Kortenberg)

WINTERWANDELING: DE VERLOREN LEGENDE
Mondmasker

verplicht
is weg, niemand weet waar naartoe. Alleen maar dat hij op zoek ging naar
de verloren legende...
Interactieve wandeling door het bos en het Park van de Oude Abdij van
Kortenberg met na afloop een warm drankje (inbegrepen in de prijs).
Er is een probleem met de maan. Vadertje Tijd en Moeder Natuur weten
niet meer wat ze moeten doen. Het licht van de maan is verdwenen.
Doordat het licht van de maan aan het uitdoven is, kunnen de legendes van
de nacht hun taken niet meer uitvoeren.
De tandenfee raakt al haar tandjes kwijt. Het zandmannetje kan alleen nog
boze dromen creëren. De paashaas durft zijn holletje niet meer uit en nog
zoveel andere legenden weten niet meer wat ze moeten doen.
Zou het iets te maken kunnen hebben met de verdwijning van Janneke
Maan? Zou hij de maan terug kunnen laten schijnen? Maar Janneke Maan

In samenwerking met de JIN van Scouts & Gidsen Kortenberg ten voordele
van hun buitenlands kamp naar Bosnië en Herzegovina.
Zaterdag 9 januari van 18.30 tot 21 u.
Scoutslokalen Kortenberg
Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Kinderen dienen begeleid te worden door
een volwassene
5 euro
Meer info en inschrijven:
https://jongerenvoorjongerenvzw.be/activiteiten-1.html

(Jongeren voor jongeren vzw in samenwerking met Scouts&Gidsen Kortenberg)

SJORDAG: JONGEREN VERSUS OUDERS
Sjorren? Wat is dat nu weer juist? Dat ene wat ze doen bij de scouts met
die balken en dat touw?
Klopt! Sjorren, iedereen kan het leren. Of je al een pro bent of een volledige
beginner, iedereen is welkom. Op deze dag leert Jojo vzw je de belangrijkste kneepjes van het vak. Zoals je goed leest, is deze activiteit zowel voor
ouders als voor jongeren. Na het oefenen komt natuurlijk de uitdaging. Een
heuse battle tussen ouders en jongeren.
Wie is er nu uiteindelijk de beste in sjorren? De nieuwe of de oude generatie? Een uitdaging met speciale voorwaarden, die Jojo vzw nu nog even
geheim houdt.

Mondmasker

verplicht
Inschrijven kan samen met een ouder. Per
ouder dient er ook een kind ingeschreven te
worden. Eindelijk heb je als kind de kans om te
bewijzen dat je beter bent dan mama of papa!
Andere kinderen en ouders kunnen genieten van een drankje in het
scoutscafé en proeven van hun heerlijke biertje: de Driepikkel!
Zaterdag 23 januari van 13.30 tot 17 u.
Scoutslokalen Kortenberg
Voor jongeren van 12 tot 15 jaar + ouders
6 euro (drankje en hapje als vieruurtje inbegrepen)
Meer info en inschrijven:
https://jongerenvoorjongerenvzw.be/activiteiten-1.html
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de gemeente en het Welzijnshuis en de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be
en in de UiTagenda op www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten die in Kortenberg plaatsvinden.

ALLE ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD VAN VERLENGDE CORONAMAATREGELEN
Dit nummer van Zoeklicht werd begin oktober gemaakt. Bij het ter perse gaan
van Zoeklicht was het nog niet duidelijk of de maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan opnieuw verstrengd werden, waardoor de
hier vermelde activiteiten mogelijk niet kunnen doorgaan. Dit betekent dat je
voor alle in dit nummer van Zoeklicht vermelde activiteiten steeds moet nagaan
of deze activiteit wel degelijk zal plaatsvinden.

Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Vrij 01/01/2021 van
13 tot 17 u.

Radio Kortenberg

Dienst Cultuur

Digitaal

Kosteloos,
www.radiokortenberg.be
of Telenetkanaal 930

Van vrij 01/01/21 tot
zo 03/01/21

Winterspeelprikkels in
Kortenberg: pannakooi in
Meerbeek

Dienst Jeugd

Speelterrein Louis Andriesstraat 7A, Meerbeek

Kosteloos,
www.kortenberg.be/winterprikkels-2020

Van vrij 01/01/21 tot
zo 03/01/21

Winterspeelprikkels in
Kortenberg: Urban Pumper
in Erps-Kwerps

Dienst Jeugd

Speelterrein Kasteelstraat,
Erps-Kwerps

Kosteloos,
www.kortenberg.be/winterprikkels-2020

Van vrij 01/01/21 tot
zo 03/01/21

Winterspeelprikkels in
Kortenberg: mobiele
speelwagen met
trampolines in Everberg

Dienst Jeugd

Speelterrein Gemeenteplein,
Annonciadenstraat, Everberg

Kosteloos,
www.kortenberg.be/winterprikkels-2020

Van vrij 01/01/21 tot
zo 03/01/21

Winterspeelprikkels in
Kortenberg: laag
touwenparcours in
Kortenberg

Dienst Jeugd

Bos achter scoutslokalen,
Colombastraat, Kortenberg

Kosteloos,
www.kortenberg.be/winterprikkels-2020

Van vrij 01/01/21 tot
zo 03/01/21

Winterprikkels: Digitale
actie: Raamboodschappen
in Kortenberg

Gemeente Kortenberg

Administratief Centrum

Kosteloos

Van vrij 01/01/21 tot
woe 06/01/21

Winterprikkels: Wensboom
in de Bib

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Vrij 01/01/21, 08/01/21,
15/01/21, 22/01/21 en
29/01/21 van 19:00 tot
20:00

Salsation kinderen

Fidastic

Turnzaal De Negensprong

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51
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Organisator

Waar

Info

Vrij 01/01/21, 08/01/21,
15/01/21, 22/01/21 en
29/01/21 van 20:00 tot
21:00

Salsation volwassenen

Fidastic

Turnzaal De Negensprong

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Ma 04/01/21, 11/01/21,
18/01/21 en 25/01/21
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg wandelt!

KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

Kosteloos, 02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be

Di 05/01/21, 12/01/21,
19/01/21 en 26/01/21
van 20:00 tot 21:00

Salsation volwassenen

Fidastic

Turnzaal De Boemerang

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Woe 06/01/21 van
13:00 tot 15:00

Fietsgraveren

Gemeente Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Kosteloos, verplicht op afspraak.
Boek uw afspraak op www.kortenberg.be
of via 02 755 30 70.

Woe 06/01/21 van
14:00 tot 15:00

Voorleesuurtje: Schrijf eens
in mijn boekje

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
vrijetijdsbalie@kortenberg.be, 02 755 30 70

Woe 06/01/21,
13/01/21, 20/01/21 en
27/01/21 van 14:00 tot
15:00

Musicallessen

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 200 per jaar, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Woe 06/01/21,
13/01/21, 20/01/21 en
27/01/21 van 15:00 tot
16:00

Choreology

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Do 07/01/21 en za
09/01/21 van 10:00 tot
11:30

‘Hotel Beethoven’
tentoonstelling in Bozar
Brussel

vtbKultuur Kortenberg

Samenkomst station
Kortenberg

€ 24, € 22 leden, 02 759 84 66
guido.craps@vtbkultuur.be,
kortenberg@vtbkultuur.be

Za 09/01/21 en
23/01/21 van 09:00 tot
16:00

Lessen kantklossen

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

€ 80 beginners (materiaal inbegrepen), € 50
gevorderden (prijzen voor een volledig lesjaar),
kantschool.kortenberg@skynet.be

Za 09/01/21 van 18:30
tot 21:00

Winterwandeling: de
verloren legende

Jongeren voor
jongeren vzw in
samenwerking met JIN
van Scouts&Gidsen
Kortenberg

Scoutslokalen Kortenberg

€ 5, https://jongerenvoorjongerenvzw.be/
activiteiten-1.html

Zo 10/01/21

Spaghettifestijn take away

Chiro Flurk Everberg

Afhaalstand aan Chirolokalen,
Everberg

www.chiroflurk.be

Van ma 11/01/21 tot
vrij 13/03/21

Cursus EHBO: eerste hulp en
helper

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos, vorming@kortenberg.rodekruis.be

Di 19/01/21 en
woe 20/01/21

Bloemschikken

Die Blomme

GC Colomba

€ 60 voor 9 lessen van september 2020 tot en
met mei 2021 info: 02 759 20 09,
micheline.matterne@skynet.be of
0494 40 52 38, Patricia De Keyzer,
patriciadekeyzer@hotmail.com, 0486 72 00 79

Do 21/01/21 van 19:30
tot 21:30

Perfectionisme, valkuil of
talent?

Markant GrootKortenberg

OC De Zolder

€ 20, € 12 leden, markantvzw.be
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Za 23/01/21 van 13:30
tot 17:00

Sjordag: Jongeren versus
ouders

Jongeren voor
jongeren vzw in
samenwerking met
Scouts&Gidsen
Kortenberg

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6, https://jongerenvoorjongerenvzw.be/
activiteiten-1.html

Zo 24/01/21 van 15:00
tot 19:00

Winterontmoeting met
Terugblik 2020 en
Programma 2021

vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

€ 10, € 8 leden, 02 759 84 66
guido.craps@vtbkultuur.be,
kortenberg@vtbkultuur.be

Vrij 29/01/21 om 20:00

Film in de Bib: Tenet

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
vrijetijdsbalie@kortenberg.be, 02 755 30 70

Za 30/01/21 om 10:00

Digidokter: Werken in de
cloud

Bibliotheek Kortenberg

Administratief Centrum Raadzaal

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
vrijetijdsbalie@kortenberg.be, 02 755 30 70

Zo 31/01/21 van 10:30
tot 12:00

'Scheppend vuur, Haydn
vertelt' verteltheater door
Jos Meersmans

vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

€ 12, € 10 leden, 02 759 84 66
guido.craps@vtbkultuur.be,
kortenberg@vtbkultuur.be

ADRESSEN

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC 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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Hoe contact opnemen met de diensten van gemeente of Welzijnshuis?
Per telefoon:
Alle diensten
Bibliotheek
Dienstencentrum

Mondmasker

02 755 30 70
02 755 22 90
02 755 23 10

E-mail
Centrale e-mailadressen:
info@kortenberg.be
voor infovragen
meldingen@kortenberg.be om een probleem te melden
klachten@kortenberg.be	wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening van
gemeente of Welzijnshuis
Rechtstreekse e-mailadressen voor de diensten vindt u op www.kortenberg.be
Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Mondmasker

verplicht

Onthaal- & Snelbalie
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 9 tot 12 u.
Woensdag			
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Snelbalie uitsluitend op afspraak - maak uw afspraak via www.kortenberg.be
of bel naar 02 755 30 70
Mondmasker

verplicht
Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9 tot 12 u.
Woensdag			
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag			
van 9 tot 12 u. (behalve Onderwijs
			
& Ondernemen)
Uitsluitend op afspraak - maak uw afspraak via www.kortenberg.be
of bel naar 02 755 30 70
Bibliotheek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Mondmasker

van 9 tot 12 u. en van 16 tot 19 u.
van 9 tot 12 u.
van 9 tot 19 u. doorlopend
van 9 tot 12 u.
van 9 tot 19 u. doorlopend
van 9 tot 12 u.

verplicht

Mondmasker

verplicht
Recyclagepark
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 recyclagepark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd

verplicht

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
het infoblad is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de activi
teitenkalender van het infoblad, 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) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze
instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke webstek:
kortenberg.be/artikel-infoblad-aanleveren. Dit moet ten laatste op
25 december gebeuren voor het februarinummer, en ten laatste op
25 januari voor het maartnummer. Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in 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
infoblad@kortenberg.be. Als u ons foto’s doorstuurt, betekent
dit dat u ons de toestemming geeft om deze te publiceren in
het infoblad, en dit op de plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het meest gepast lijken.

Contactadres
Redactie Infoblad Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70
Tel. 02 755 22 80 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: infoblad@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente en Welzijnshuis Kortenberg,
Alexandra Thienpont, Ann Vannerem, de verschillende verenigingen
uit Kortenberg, Mit Van Gompel, Jaan Bartholomees, Gasparina de Laat
en Bart Ver Elst
Druk
IPM printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 februari 2021. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 december worden
ingediend. Voorstellen voor het maartnummer van het infoblad moeten
ten laatste op 25 januari worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 30 december 2020 om 11 u.
op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met de redactie als ze de redactieraad willen
bijwonen.

1 ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen.
Laten we de regels volgen.
Vandaag bevindt ons land zich op COVID-19 alarmniveau 4. Om het coronavirus te verslaan, moeten we samen
de regels volgen. Informeer je, want mogelijk zijn er in jouw stad of regio extra maatregelen van kracht.
Samen kunnen we het. Volg de regels en red levens.

Was je handen
regelmatig

Draag
een mondmasker

Hou
1,5 m afstand

Beperk je tot
1 knuffelcontact

Denk aan
kwetsbare mensen

Werk thuis

Verlucht
binnenruimtes

Doe je activiteiten
liefst buiten

Je kan alle details
raadplegen op
www.info-coronavirus.be

Een initiatief van de Belgische overheid

