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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 1 februari 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 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

Donderdag 4 februari: oude metalen (op aanvraag)
Vrijdag 5 februari: grofvuil (op aanvraag, betalend)
Vrijdag 12 februari: huisvuil, gft en snoeihout
Maandag 15 februari: pmd en zachte plastics
Vrijdag 19 februari: papier en karton
Vrijdag 26 februari: huisvuil, 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

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 3 februari 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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Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 DECEMBER 2020
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurden goed:
• de tweede aanpassing in 2020 van het meerjarenplan 2020-2025 en de
vaststelling van de kredieten voor 2021, zowel voor de gemeente als voor
het Welzijnshuis.
• de uitvoering van het sectoraal akkoord van 2020 voor de koopkrachtverhoging van het personeel van de gemeente en van het Welzijnshuis door
middel van enerzijds een Kortenbergse cadeaubon ter ondersteuning van
de lokale handelaars en anderzijds ecocheques.
• het algemeen kader en de regels voor het gebruik van uitzendarbeid.
• het bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de tweede fase van
de procedure voor het begeleiden en ontwerpen van de multifunctionele
uitbouw van de site in en rond het Administratief Centrum van Kortenberg.
De opdracht wordt geraamd op 373.164 euro inclusief 21% btw.
• de notulen van de vorige vergadering.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn namen
kennis van:
• de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de provinciegouverneur.
De gemeenteraad keurde goed:
• de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2021 (598) en de
aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2021 (7,9%). In
beide gevallen blijft de grondslag ongewijzigd.
• de belasting op standplaatsen op ambulante handel en markten langs de
openbare weg voor 2021-2026.
• de aanpassing van het reglement over de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein in Kortenberg.
• de aanpassing van het reglement over kermisactiviteiten op openbare
kermissen.
• de retributie op het parkeren in een blauwe zone voor 2021-2026. Het
tarief werd aangepast van 15 naar 25 euro.
• de gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten voor 2021-2026. De tarieven
veranderen niet, maar er werd één vrijstelling per heffingsjaar voorzien.
• de reglementen voor subsidies aan welzijnsorganisaties en opvanginstellingen.
• de belasting op de aanvragen voor of de melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in het kader van een omgevingsvergunning en op het
afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen, uittreksels en attesten
voor de aanslagjaren 2020-2025.
• het reglement voor het gebruik van een hondenlosloopweide.

• het reglement met de voorwaarden waaraan een kandidaat-dorpsdichter moeten voldoen en de manier waarop er zal beslist worden tot
de aanstelling van een dorpsdichter.
• de ontwerpakte voor een grondinneming in de Onze-Lieve-Heerstraat
in Meerbeek voor inlijving in het openbaar domein.
De gemeenteraad kende toe:
• subsidies aan welzijnsorganisaties en opvanginstellingen voor het
werkjaar 2020.
De gemeenteraad besliste om:
• toe te treden tot de aankoopcentrale CREAT van de Tussengemeentelijke
Maatschappij voor Services (TMVS) voor samenwerking op het vlak van
overheidsopdrachten, om zo te kunnen genieten van positieve schaaleffecten en synergieën. Een vertegenwoordiger werd aangesteld om
deel te nemen aan de algemene vergaderingen van TMVS.
De gemeenteraad nam kennis van:
• verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waarvan
de gemeente Kortenberg deel uitmaakt.
• briefwisseling.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• het subsidiereglement voor de Kortenbergse premie ter aanmoediging
van de vaccinatie tegen pneumokokken.
• de aanpassing van het reglement van de gemeentelijke mantelzorgpremie, waardoor deze voortaan ook kan worden uitgekeerd aan zwaar
zorgbehoevenden uit Kortenberg die geen Vlaamse zorgpremie ontvangen, wanneer zij een BEL-profielschaal van minimum 34 punten
hebben.
• het gebruiksreglement voor zorgparkeren.
• de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen en de
Eerstelijnszone Leuven Zuid voor wat betreft de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie, met uitzondering
van het onderdeel over de liaison-arts.
De gemeenteraad bekrachtigde:
• de besluiten van de burgemeester van 2 december 2020 met betrekking tot enerzijds het verplicht dragen van mondmaskers op bepaalde
locaties en anderzijds extra maatregelen voor de handelaars, beide
bedoeld om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
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Volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 8 februari 2021
De gemeenteraad start om 20 u. en is openbaar.
De gemeenteraadszitting van 8 februari zal in het kader van de maatregelen 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 gemeenteraad, hetzij over het algemeen belang, hetzij over punten die tijdens
de gemeenteraad van 8 februari 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.

Ruimtelijke ordening
EEN EIGEN WONING KOPEN EN/OF RENOVEREN?
LEEN VANAF 1,60% DANKZIJ DE VLAAMSE WOONLENING
Sinds 1 januari 2021 is het Vlaams Woningfonds de unieke verstrekker van
de Vlaamse woonlening.
Voor het aanvragen van de Vlaamse woonlening verandert er echter niets:
zowel de personeelsleden van het Vlaams Woningfonds als van de kredietverlenende sociale huisvestingsmaatschappijen blijven klaarstaan om
iedereen hierbij te helpen.
Voordelen
U geniet niet alleen van een uiterst lage rentevoet, maar ook nog van volgende voordelen:
• lenen tot 100% van de kostprijs (in voorkomend geval inclusief btw,
registratierechten en notariskosten) of van de waarde van de woning;
• kosteloze schatting van de woning;
• besparing van enkele honderden euro’s dankzij lagere kredietakte- en
dossierkosten;
• geen reserveringskosten bij lenen voor verbouwingen;
• lenen zonder bancaire verplichtingen.

Voorwaarden
Om met de Vlaamse woonlening een eigen woning/appartement te
kopen, te behouden (bij echtscheiding of beëindiging van de samenwoning) en/of te verbouwen:
• mag uw geïndexeerd inkomen een bepaald maximumbedrag niet
overschrijden;
• mogen de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde niet
overschreden worden;
• moet u voldoende solvabel zijn om de Vlaamse woonlening te kunnen
afbetalen.
Meer info
www.vlaamswoningfonds.be
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NIEUWE PREMIE VOOR ZONNEPANELEN
GEMEENTEBESTUUR

Wie in 2021 nieuwe zonnepanelen in gebruik neemt, kan sinds 1 januari een premie aanvragen bij netbeheerder Fluvius. De
woonconsulent helpt u graag bij de aanvraag.
De premie geldt voor installaties die volledig nieuw zijn. Ze is eenmalig en beperkt tot één premie per woning.
Voorwaarden
• Op het aansluitingspunt was vóór 2021 nog geen zonnepaneleninstallatie in dienst.
• De installatie heeft een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.
• De plaatsing gebeurt door een aannemer.
• U meldt de zonnepanelen uiterlijk drie maanden na de ingebruikname aan bij de netbeheerder (Fluvius).
• Uw woning werd aangesloten op het distributienet vóór 1 januari 2014. Ook woningen waarvoor de omgevingsvergunning meer dan vijf jaar geleden
verleend werd, die voldoen aan de EPB-eisen (EPB = Energieprestatie en Binnenklimaat) en waarvoor een EPB-aangifte werd ingediend binnen de
geldende termijn, komen in aanmerking.
Wanneer aanvragen?
• Binnen het jaar na de ingebruikname van de installatie
Waar aanvragen?
Er zijn twee mogelijkheden:
• rechtstreeks bij Fluvius via www.fluvius.be.
• via de woonconsulent. Maak een afspraak via 0471 85 03 77 of via huisvesting@kortenberg.be.
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Milieu
ZWALUWEN IN NESTEN
GEMEENTEBESTUUR

Het aantal zwaluwbroedparen in Vlaanderen vermindert drastisch door de sterke daling van nestgelegenheden voor de zwaluw. U kunt de huiszwaluw
makkelijk helpen door kunstnesten aan te brengen.
Kunstnesten getest... en goedgekeurd
Het Regionaal Landschap Dijleland, in samenwerking
met IGO en de gemeentelijke milieudienst, plaatste in 2019 en 2020 in
totaal 18 kunstnesten met mestplankjes voor zwaluwen. In Everberg blijkt
dat het eerste jaar na plaatsing al 7 van de 18 kunstnesten in gebruik zijn.
Een mooi resultaat!
Woont u vlakbij een zwaluwkolonie?
Contacteer de dienst Omgeving via milieu@kortenberg.be of door te bellen naar 02 755 30 70 om gratis een kunstnest en mestplankje te laten
plaatsen: u kunt zo een kolonie verstevigen of alternatieven bieden wanneer de natuurlijke nestplaats bedreigd wordt.
‘Eén zwaluw maakt de lente niet', zegt het spreekwoord: helpt u de zwaluwen in onze gemeente?

HELP ONZE PADDEN VEILIG OVER TE STEKEN!
GEMEENTEBESTUUR

De gemeentelijke milieudienst organiseert naar goede gewoonte in
samenwerking met Natuurpunt Kortenberg en IGO een overzetactie voor
padden.

Padden en kikkers trekken jaarlijks naar hun geboorteplaats. Afhankelijk van
het weer ontwaken amfibieën in de loop van februari uit hun winterslaap en
trekken ze massaal naar beken en poelen. De tocht naar de paargebieden is
niet zonder gevaar. Padden nemen hun tijd om een weg over te steken: een
kwartier tot een half uur is niet uitzonderlijk. Vaak verstarren padden bij verstoring door autolicht of -lawaai, met veel verkeersslachtoffers tot gevolg.
In Kortenberg zijn er twee cruciale punten waar salamanders, padden en
kikkers een groot risico lopen om overreden te worden:
• Populierenlaan: hier staan paddenschermen en -emmers
• GC Colomba: geen schermen aanwezig
In de Populierenlaan zullen de amfibieën ’s avonds door vrijwilligers overgezet worden. Er worden (fluo)paddenhesjes voorzien voor de vrijwilligers.
Helpt u ook mee onze padden veilig te laten oversteken? Stuur dan snel een
e-mail naar milieu@kortenberg.be met vermelding van uw contactgegevens. Onze amfibieën zullen u dankbaar zijn!
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VOEDERTIPS VOOR TUINVOGELS IN DE WINTER
GEMEENTEBESTUUR

‘Is 't eten nog niet gereed?’: wanneer voedert u het best?
Voeder niet teveel tegelijk en liefst 's ochtends en tegen het einde van de
middag. Na een lange, koude nacht hebben vogels behoefte aan een stevig
ontbijt en tegen de avond eten ze hun buikje rond om de nacht door te
komen.

Nu de temperaturen ‘s nachts regelmatig onder het vriespunt duiken en
planten en gazons ‘s ochtends ontwaken onder een wit ijslaagje, breekt
voor onze gevleugelde tuinvrienden een taaie periode aan.
Waarom voederen?
Een winterprik brengt regen en sneeuw met zich mee, waardoor tuin
vogels moeilijk zaden vinden. Insecten en andere lekkernijen overleven de
winter niet, of schuilen diep onder de grond: het natuurlijke voedselaanbod
is dus schaars. Bovendien zijn de dagen korter: er is dus minder tijd om
voedsel te zoeken. Toch is de winter net de periode bij uitstek waarin overwinterende standvogels extra veel energie nodig hebben om hun
lichaamstemperatuur op peil te houden. Tijd om bij te voederen dus!
Voederplaats in openlucht of overdekte nestkast: waar voedert u het best?
Veel vogelsoorten zoeken hun voedsel van nature op de grond. Een
sneeuwvrije plek volstaat als geschikte voederplaats, liefst in de buurt van
struiken of een haag, zodat vogels bij gevaar snel een veilige vluchtplek
kunnen vinden.
Een vogelhuisje of voederplank beschermt het strooigoed tegen regen en
sneeuw. Zorg wel dat uw vogelhuisje op minimaal 2 meter van de grond
bevestigd wordt, zodat de bezoekers van uw voederplaats geen prooi worden van katten uit de buurt.

Wat schaft de pot in de winter?
Vogels hebben hun eigen eetgewoonten en houden net als wij van een
gevarieerd en veelzijdig menu. Voer bijvoorbeeld vogelzaad en zonnebloempitten, ongebrande, ongezouten pinda's en vetbollen, maar ook
rozijnen en appels. Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, voedert u
best als geheel en niet in kleine stukjes. Geef geen vloeibare olie, margarine en zoute producten.
Voorzie vogels van drinkwater
Water is van levensbelang voor vogels. Ook in de winter. Bij vorst helpt u
hen door een schaal water buiten te zetten. Voeg eventueel een heel klein
beetje suiker toe zodat het water niet bevriest en ververs het water regelmatig.
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HUIS-AAN-HUISINZAMELING OUDE METALEN EN GROFVUIL
GEMEENTEBESTUUR

Met oude metalen en grofvuil kunt u op het recyclagepark terecht, maar deze fracties worden ook enkele keren
per jaar aan huis opgehaald.
Hebt u oude metalen of grofvuil waarmee u niet op het recyclagepark
geraakt? Bel EcoWerf ten laatste twee werkdagen vóór de dag van de ophaling op 0800 97 0 97 om een
afspraak te maken en door te geven welk afval en hoeveel stuks u aanbiedt.
Geen afspraak = geen ophaling. De afvalophalers nemen ook uitsluitend díe stukken mee die u op
voorhand hebt doorgegeven.
De sorteerregels en tarieven vindt u op de website van EcoWerf:
www.ecowerf.be/grofvuil-op-aanvraag-in-kortenberg.

OPHALING SNOEIHOUT AAN HUIS
GEMEENTEBESTUUR

Snoeihout wordt drie keer per jaar aan huis opgehaald.
Wat?
Takken en stammetjes met een maximale diameter van 10 cm en een
lengte van minimaal 50 cm en maximaal 2 m, samengebonden met
natuurtouw. Een pakket mag maximaal 25 kg wegen. Het is niet toegestaan snoeihout verpakt aan te bieden (bijvoorbeeld in kartonnen dozen of
plastic zakken). Snoeihout (en haagscheersel) kunt u als gratis fractie heel
het jaar door ook kwijt via het recyclagepark voor de eerste 500 kg, daarna
kost dit 4 cent/kg.
U kunt snoeihout ook hergebruiken. Maak een takkenwal of takkenril
waarbij u het snoeihout stapelt tussen palen van bijvoorbeeld kastanjehout. U kunt het ook verhakselen en gebruiken als bodembedekking, in
een snipperwand (tussen draadnet met maasbreedte 7,5 cm) of bij het
thuiscomposteren.
Regels snoeien
Hebt u bomen en struiken in de tuin? Wanneer snoeit u deze het best? En
wanneer is het verplicht om te snoeien?

Wanneer moet u snoeien op de grens met het openbaar
domein?
De bestuurlijke politieverordening van Kortenberg zegt hierover: eigenaars
van bomen, beplantingen, afsluitingen en andere voorwerpen langs de
openbare weg moeten ervoor zorgen dat deze het verkeer niet kunnen
belemmeren en de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang
brengen. Bovendien mag het normale uitzicht op de openbare weg, in de
nabijheid van bochten en kruispunten niet belemmerd worden of op één
of andere manier een gevaar kunnen vormen voor de andere weggebruikers. Deze bomen en beplantingen moeten zodanig worden onderhouden
door de eigenaar dat er geen takken over de openbare weg hangen, tenzij
ze zich op minstens 4 meter hoogte van de grond bevinden. De uitstekende gedeelten moeten steeds worden verwijderd op eenvoudige vraag
van de politie.
Wanneer moet u snoeien op de grens met uw buren?
Wanneer takken van een boom van de buren op uw eigendom overhangen, kunt u die buur verplichten deze takken te snoeien. Opgelet: u mag
deze takken niet zelf afzagen zonder toestemming van de nabuur. Indien
wortels van een boom van uw buur op uw terrein doorschieten, mag u die
zelf weghakken. In de regel geldt dat hoogstammige bomen op minstens
2 m van de scheiding moeten geplant worden, andere bomen en hagen
mogen op 50 cm van de scheiding staan.
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OP VOLLE KRACHT VOOR DIKKETRUIENDAG 2021
GEMEENTEBESTUUR

De 17de editie van Dikketruiendag met als thema ‘Op volle kracht’ vindt op
dinsdag 9 februari plaats. Dikketruiendag is een jaarlijks terugkerende
campagne van de Vlaamse overheid om op een actieve, positieve en ludieke
manier te sensibiliseren en te activeren rond klimaatopwarming. Naar jaarlijkse gewoonte doet ook het gemeentebestuur van Kortenberg mee.
Zet u als gezin, klas, bedrijf, ... uw schouders mee onder Dikketruiendag? Uw
eigen actie aanmelden of voor een bestaande actie kiezen kan via deze link:
dikketruiendag.be/schrijf-je-in.
Samen op volle kracht voor een beter klimaat.
Ook na 9 februari nog actie ondernemen?
De acties ondernomen op 9 februari kunnen de start zijn van extra inspanningen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Meer tips vindt u op energiesparen.be. U kunt ook de dienst Omgeving contacteren voor info rond

klimaatacties of een afspraak maken met Wonen in het hart van MiddenBrabant (woonloket) voor informatie over premies en subsidies en energiezuinig (ver)bouwen.
Bel hiervoor naar 0471 85 03 77 of mail naar huisvesting@kortenberg.be.

Gezondheid en zorg
VOLG HET TROOSTPAD IN KORTENBERG
Bent u op zoek naar troost en rust? Wilt u kracht tanken om iemand anders
te troosten? Wandel samen of alleen langs het Troostpad: de wandeling
biedt een combinatie van het zoeken naar rust, bewegen en nadenken over
de overledene. Een wandeling op het Troostpad kan u helpen bij het dragen
van een verlies of gewoon een hart onder de riem steken.
Net zoals het rouwproces heel persoonlijk en uniek is, zo ook deze wandeling. Niets moet, alles mag. Kies ervoor om aan de slag te gaan met de
bordjes die u aanspreken. Sta stil wanneer u wilt. Loop door wanneer dat
beter aanvoelt. Specifieke borden geven tips op maat van kinderen en hun
ouders die te maken kregen met verlies.

Het Troostpad start bij de troostplek in Everberg op voetweg 48. U kunt dit
plekje vinden vanaf de bushalte Steenhof in de Bankstraat. De wandeling
maakt een lus (zelfde start- en stoppunt) langs rustige voetwegen naar de
troostplek in de pastorij van Meerbeek. Deze wandeling is een initiatief van
Logo Oost-Brabant, in samenwerking met Ferm Meerbeek, Ferm Everberg
en de gemeente Kortenberg.
Meer info over het Troostpad en de route op
www.kortenberg.be/troostpad.
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GENERATIE ROOKVRIJ – DOE MEE AAN DE TEKENWEDSTRIJD!

Elke week beginnen in ons land honderden kinderen te roken. Ze spiegelen
zich aan mensen naar wie ze opkijken en kopiëren hun gedrag. Ook rookgedrag: zien roken doet dus roken.
Generatie Rookvrij wil dit een halt toeroepen. Het doel: kinderen rookvrij
laten opgroeien. Als we ervoor zorgen dat rookvrij de norm wordt, zullen
kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn
zelf een sigaret op te steken. De slagzin ‘Zien roken, doet roken. Rook of
damp daarom niet in het zicht van kinderen.’ vat dit dan ook perfect samen.
De gemeente Kortenberg draagt ook een steentje bij tot een rookvrije toekomst voor onze kinderen en jongeren. Alle scholen in Vlaanderen zijn
sinds 1 september 2018 rookvrij en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
Kortenberg zet dit in 2021 nog eens extra in de kijker en zet ook in op een
rookvrije omgeving rondom de scholen. Bovendien worden er ook verschillende speelpleinen in Kortenberg en deelgemeenten rookvrij vanaf
mei 2021. We vragen om op deze plaatsen niet meer te roken in het zicht
van kinderen.
Om Generatie Rookvrij in Kortenberg in de kijker te zetten, organiseert de
gemeente in samenwerking met de kindergemeenteraad, de intergemeentelijke preventiewerker en Logo Oost-Brabant een tekenwedstrijd
voor alle kinderen van Kortenberg. De winnende tekening wordt het ontwerp voor een plaktattoo die bij de opening van enkele nieuwe terreinen
uitgedeeld wordt aan de kinderen.

Wat?
Kinderen maken een tekening die later als ontwerp gebruikt wordt voor
een plaktattoo. De boodschap? ‘Zien roken, doet roken. Rook of damp
daarom niet in het zicht van kinderen’, want kinderen willen rookvrij spelen, leren, sporten en de wereld ontdekken. De plaktattoo wordt bij de
opening van de rookvrije terreinen uitgedeeld aan de kinderen van
Kortenberg.
Wie?
Kinderen uit het 4de, 5de of 6de leerjaar die in Kortenberg wonen.
Wanneer?
Start: 1 februari. Deadline: vrijdag 26 februari
Hoe?
Kinderen maken een tekening en bezorgen de tekeningen aan de leerkracht of in Dienstencentrum Berkenhof.
De tekening die de boodschap van Generatie Rookvrij het beste weergeeft,
wordt als winnaar gekozen. De winnende tekening wordt het ontwerp van
de plaktattoo en de winnaar krijgt een mooie prijs. Vermeld dus zeker je
naam en adres onderaan de tekening.
Waar?
Tekeningen kunnen worden verzameld op de school of in Dienstencentrum
Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg. De brieven worden verzameld op
maandag 1 maart en de winnaar wordt begin maart bekendgemaakt via
de gemeentelijke website en door de scholen zelf.
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TOURNÉE MINÉRALE: EEN MAAND ZONDER ALCOHOL

Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2021 geen alcohol. Want ook
zonder kunt u zich perfect amuseren.
Meer info vindt u op www.tourneeminerale.be.
Win een mand met ingrediënten voor mocktails!
De gemeente Kortenberg daagt haar inwoners uit om deel te nemen aan
Tournée Minérale. Of u nu tekent voor een hele maand zonder alcohol of
gewoon beslist om minder alcohol te drinken. Alle beetjes helpen!
Om te tonen dat het ook plezant kan zijn zonder alcohol, organiseert de
dienst Gezondheid en Zorg een wedstrijd voor:
• de gezelligste foto van een mocktail avond in uw bubbel
• het lekkerste recept voor een mocktail
‘Tournée Minérale’ komt terug voor een vijfde editie. De campagne roept
alle Belgen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een maand ‘nee’
te zeggen tegen alcohol.

Stuur uw foto en/of recept tijdens de maand februari door naar
preventie@kortenberg.be en win een pakketje waarmee u nog meer
mocktails kunt maken!
Santé!

Gezelligheid zonder alcohol
De coronamaatregelen maken deze editie wel extra uitdagend, maar ook
extra belangrijk. Hoewel sommige mensen minder zijn gaan drinken nu
hun sociaal leven op een laag pitje staat, beslissen ook heel wat mensen
net iets sneller om een glas te drinken. Meestal thuis, alleen of met twee,
om te bekomen van alle emoties en stress in deze uitzonderlijke periode.
Dat is begrijpelijk, maar het houdt ook risico’s in.

Virgin Mojito

Tournée Minérale daagt u uit om die gezelligheid te creëren zonder alcohol. Dat doet evenveel deugd en uiteindelijk voelt u er zich beter bij.
Minder alcohol levert u namelijk meer energie, een betere
slaap en een algemeen frisser gevoel op. Bovendien draagt
minder alcohol ook bij aan een betere gezondheid en dát is
goed voor iedereen.

Instructies
Pluk de muntblaadjes en strooi in de blender. Pers anderhalve limoen (ongeveer 30 ml sap) en giet het sap
erbij. Gebruik een cocktailstamper of een lepel om de
ingrediënten plat te kneuzen. Zo komt de smaak van
de munt vrij. Giet het bruiswater in de blender. Sluit
de blender af en schud de ingrediënten zachtjes door
elkaar. Vul het glas met ijsblokjes (of ‘crushed ice’) en
serveer de virgin mojito erin. Werk af met enkele
muntblaadjes en schijfjes limoen.

© Marina Andreeva / Adobe Stock.com

Met Tournée Minérale zorgt u ervoor dat dat extra thuisdrinken geen blijvende gewoonte wordt. We associëren alcohol vaak met gezelligheid: we
drinken een glas voor tv, in gezelschap, om iets te vieren of om iets te
verwerken.

Benodigdheden
enkele takjes munt
30 ml limoensap (2 limoenen)
1 el rietsuiker
120 ml bruisend water
flinke hand ijsblokjes
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Dienstencentrum
DIGITALE ONDERSTEUNINGSPUNTEN VOOR MANTELZORGERS:
MANTELZORGER, ZORG VOOR UZELF, OOK IN TIJDEN VAN CORONA
Elke dag opnieuw geven 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen zorg en
ondersteuning aan ouderen, mensen die ziek zijn, mensen met een handicap of psychische aandoening. Hun schouders en handen dragen veel.
Als de zaken die u moet opnemen en combineren zwaarder doorwegen
dan wat uw schouders, hart en hoofd kunnen dragen, komt uw draagkracht in gevaar. Met informatieve momenten en praatcafés wil het
Welzijnshuis u als mantelzorger ondersteunen.
In november organiseerde het Welzijnshuis voor de eerste keer een digitaal
ondersteuningspunt voor mantelzorgers. De deelnemers waren zeer tevreden over deze eerste sessie, zodat in samenwerking met Coponcho en
Samana in februari en maart terug twee digitale ondersteuningspunten
worden georganiseerd.
Hebt u een internetverbinding en een computer, laptop of smartphone?
Dan kunt u deelnemen aan de online ondersteuningspunten. U gebruikt
best Google Chrome als browser. Na uw inschrijving ontvangt u een dag
op voorhand via e-mail alle informatie en een link waarmee u aan de digitale praatgroep kunt deelnemen.

Praatgroep februari
Tijdens deze praatgroep kunt u uw ervaringen van de laatste maanden
delen met andere mantelzorgers. Welke moeilijkheden hebt u ondervonden, wat hebt u gemist maar ook welke positieve ervaringen hebt u
gehad, ... Tijdens deze praatgroep krijgt u ook tips en oefeningen over
hoe u voor uzelf zorgt als mantelzorger. U leert zo de balans tussen
draaglast en draagkracht te bewaren en goed voor uzelf te zorgen. Hebt
u zelf goede tips, dan kunt u deze uitwisselen met de andere deelnemers.
Praktisch
Dinsdag 23 februari van 18.30 tot 20 u.
Digitaal (u ontvangt ten laatste maandag 22 februari een link om deel te
nemen)
Kosteloos
Inschrijving vóór 19 februari via kortenberg.kwandoo.com
dienstencentrum@kortenberg.be

HOE GEDRAAG IK MIJ
VEILIG IN HET VERKEER?
Of het nu als voetganger, fietser, motorrijder of automobilist is, we worden
elke dag wel geconfronteerd met het verkeer.
Door de jaren heen wijzigen sommige verkeersregels of duiken er nieuwe
verkeersborden op.
Tijdens deze uiteenzetting bespreken we aan de hand van filmpjes en
opdrachten een aantal verkeerssituaties en de juiste oplossing.
Deze uiteenzetting is een samenwerking met het Dienstencentrum
Kortenberg, Bib Kortenberg, 55plus Kortenberg en politie HerKo.

Praktisch
Maandag 8 maart van 14 tot 16 u.
Raadzaal Administratief Centrum
Kosteloos
Inschrijven vóór 1 maart via kortenberg.kwandoo.com of telefonisch
02 755 23 10

Zoeklicht · Kortenberg
februari 2021

13

Politie
Naam Onderdeel
ONTMOET DE NIEUWE WIJKINSPECTEUR VAN DE ZONE KORTENBERG ZUID
Sinds november 2020 is Hanne Dierickx
de nieuwe wijkinspecteur van de zone
Kortenberg Zuid. Ze volgt inspecteur
Bart Willekens op die een nieuwe uitdaging binnen de politiezone HerKo aanging. Kortenberg Zuid is het deel van
het centrum van Kortenberg tussen
Everberg en de Leuvensesteenweg.
Hanne startte haar loopbaan bij de politie in 2003 als interventie-inspecteur bij de politiezone Brussel-West.
Daarna werkte ze tien jaar bij de politiezone Tervuren, drie jaar als interventie-inspecteur en zeven jaar als wijkinspecteur.
Hanne vindt het belangrijk om als wijkinspecteur dicht bij de mensen te
staan. Daarom zal ze zich vaak met de fiets door de wijk verplaatsen. Hanne

wil haar steentje bijdragen aan een veilige schoolomgeving. U zult haar
dan ook regelmatig aan de school De Regenboog kunnen terugvinden. Daarnaast vindt ze het belangrijk om mensen verder te helpen met
hun grote en kleine problemen binnen de mogelijkheden van haar
bevoegdheden als wijkinspecteur.
U kunt wijkinspecteur Hanne Dierickx voor wijkgebonden zaken contacteren via:
• pz.herko.wijk.kortenberg@police.belgium.eu
• 016 85 34 00 of 0485 66 48 13
Voor zaken die meteen een politie-interventie vereisen, het melden van
verdachte situaties of noodgevallen, belt u 101.
Wilt u weten wie uw wijkinspecteur is? Surf naar www.politieherko.be en
klik onder aan de pagina op ‘zoek je wijkinspecteur’.

UW GSM GEBRUIKEN ALS BESTUURDER? GEEN GOED IDEE!
Rijden met een gsm of smartphone in de hand heeft niet alleen een grote
invloed uw eigen veiligheid, maar ook op die van anderen. Regelmatig zien we
bestuurders van gemotoriseerde voertuigen - maar ook van fietsers - hun gsm
gebruiken terwijl ze onderweg zijn. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.

leidt u af en afleiding zorgt voor een groter
risico op ongevallen: uw reactiesnelheid
vermindert, u ziet minder verkeersborden,
u vergeet voorrang te verlenen, …

De wegcode is hierin zeer duidelijk: ‘Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat
of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt’.

Wat is wel toegelaten?
Handenvrij bellen mag wel, maar dan moet deze handenvrije kit op een
correcte manier geïnstalleerd zijn in het voertuig. Dit laat echter niet toe
dat u mag sms’en achter het stuur.

Zelfs wanneer u in de file staat of voor een rood licht, is het gebruik van de
gsm achter het stuur verboden.
Ook als fietser, bromfietser of ruiter bent u volgens de wegcode een
bestuurder en mag u dus niet rijden met uw telefoon in de hand. Doet u
het toch, dan riskeert u een boete van 116 euro.
Waarom is rijden en gsm’en gevaarlijk?
Als bestuurder moet u op ieder moment in staat zijn om alle rijbewegingen uit te voeren en moet u uw voertuig goed in de hand hebben. Uw gsm

Maar opgelet! Het is niet omdat u handenvrij belt, dat u daarom niet afgeleid bent. Dringende telefoontjes doet u best voor u gaat rijden. Krijgt u
een oproep die u niet wilt weigeren of wilt u zelf dringend bellen, dan
zoekt u best een reglementaire parkeerplaats. Indien mogelijk kunt u aan
uw medepassagier vragen om het telefoontje of de sms te beantwoorden.
De politiezone HerKo voert met regelmaat controles uit op het gebruik van
de gsm achter het stuur. Sinds 2017 werden er door politiezone HerKo bijna
2.000 processen-verbaal opgesteld voor sms’en/bellen achter het stuur.
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SNELHEIDSMETINGEN DECEMBER
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 december
Straat
Engerstraat (beide richtingen)

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

50 km/u.

434

55

11

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straat waar in december snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 11 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders december
Straat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste voertuigen

Annonciadenstraat

30 km/u.

200

0,5 %

Beekstraat

30 km/u.

39

2,6 %

Dalemstraat

50 km/u.

207

9,7 %

Diestbrugstraat

50 km/u.

54

3,7 %

Nederokkerzeelsesteenweg

50 km/u.

318

4,4 %

Tervuursesteenweg

50 km/u.

81

18,5 %

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste voertuigen

Sterrebeeksesteenweg

50 km/u.

52.475

0,7 %

Wijnegemhofstraat

50 km/u.

47.651

1%

Flitspalen december
Straat
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Prikbord
KIES MEE HET ONTWERP VOOR DE MUURSCHILDERING OP SPORTHAL COLOMBA
GEMEENTEBESTUUR

In 2021 wordt sporthal Colomba letterlijk in de verf gezet. De grauwe muren maken plaats voor een sprankelende muurtekening van
kunstenaar Toon Van Ishoven. Inwoners van Kortenberg worden uitgenodigd om mee te beslissen over het finale ontwerp.
Voorstel 1: Het kantelpunt
Met dit ontwerp wilt de artiest, Toon, benadrukken dat onze aardbol zich
op een belangrijk punt bevindt in zijn geschiedenis. De mens zoekt letterlijk naar de balans voor een gezonde samenwerking met onze planeet.
Het wordt steeds duidelijker dat we ons op een een kantelpunt bevinden.
Het is erop of eronder. De huidige generaties werken aan de toekomst van
morgen, op zoek naar een evenwichtige levensstijl met respect voor onze
aardbol. En dit kunnen we natuurlijk alleen maar aanmoedigen.

Voorstel 2: Galactische beweging
De artiest vertrok bij dit ontwerp vanuit het sleutelwoord beweging.
Beweging is de essentie van het leven. De tijd staat, net zoals de mens,
nooit stil. Deze monumentale astronaut toont aan dat alles mogelijk is.
‘The sky is not the limit’. Daarmee wil de artiest benadrukken dat jonge
sporters in hun dromen moeten geloven. De planeten worden speelballen
die op hun beurt ook weer verwijzen naar beweging en de mogelijkheden
in een sportief leven.

Breng uw stem uit tot en met donderdag 25 februari via treepack.net/street-art-project-sporthal-kortenberg of stuur een briefje met uw keuze (titel
van het voorstel + uw naam, voornaam en deelgemeente) naar Dienst Cultuur, Administratief Centrum, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg. In de
sporthal zelf zult u een keuzeformulier kunnen invullen. Uw gegevens worden enkel bijgehouden voor het tellen van de stemmen.
Het ontwerp met de meeste stemmen zal dit voorjaar de gevel van de sporthal sieren.
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DECEMBER IN BEELD

Op zaterdag 12 december klonk in meer dan 200 huiskamers de
mooie muziek van het onlineconcert ‘Merry Christmas from
Broadway!’. Dankzij de deelnemers die een vrije gift deden voor
dit concert werd er meer dan 3000 euro ingezameld voor de jaarlijkse kerst- en nieuwjaarspakkettenactie ten voordele van de
cliënten van het Welzijnshuis, georganiseerd door Lions Club
Kortenberg Hertog Jan.

Op een druilerige zondag 27 december konden kinderen afleiding vinden in de online workshop ‘Vrolijke vork en lollige lepel’. Met keukengerei,
papier, schaar en stift knutselden ze een heuse fanfare die over het scherm marcheerde.
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Kortenberg en de deelgemeenten werden deze winter opgesmukt met extra feestelijke verlichting en een kerstboom in
ieder centrum. Zo zorgde het gemeentebestuur voor licht in
deze duistere tijden.

Tijdens de eindejaarsperiode vond je in de Bib een heuse ‘wensboom’ terug. In
ruil voor een hartverwarmende wens, kon je een pakketje afgevoerde materialen
kiezen. Maar liefst 349 mensen hingen hun wens op in de boom.

Zoeklicht · Kortenberg
februari 2021

18

in Kortenberg
Opgelet: algemeen geldt voor evenementen en activiteiten dat de fysieke afstandsregels gerespecteerd moeten worden. 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.

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEESHALFUURTJE: SCHATTEN OP ZOLDER

Heb jij een (rommel)zolder? Of misschien heb jij wel een rommelkamer, of -kelder waar al héél lang héle oude spulletjes liggen opgeborgen? Soms
gooi je er eens iets bij, omdat het niet weg mag, maar je weet ook niet wat je ermee moet doen nu. En zo heb je later, als je een stuk ouder bent,
allerlei leuke herinneringen aan hoe het vroeger was. Daar gaat het vandaag over. ‘Schatten op zolder’, want soms weet je niet meer dat je het
had, maar is het eigenlijk een echte schat!
(Als volwassene mag je helaas niet meedoen, maar wel in de Bib verblijven, dus je reserveert een mandje door ook voor jezelf een ticket aan te
kopen.)

© Alfira / Adobe Stock.com

Woensdag 3 februari, ronde 1 om 14 u. en ronde 2 om 14.30 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht (maximum 1 begeleider)
en kan via kortenberg.kwandoo.com
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar moeten
een mondmasker dragen
Meer info: vrijetijdsbalie@kortenberg.be of 02 755 30 70
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(De Bib)

©Schmunk

Vraag je je af hoe schmink(st)ers zo snel zo veel kleuren in de juiste
vormen op een gezichtje krijgen? Ze gebruiken een heel simpel trucje,
ze werken met ‘splitcakes’. Dit zijn verfjes waarbij er verschillende kleuren naast elkaar liggen, zodat je met één enkele penseel een hele
regenboog tevoorschijn kan toveren.
Hiermee kan je in een mum van tijd prachtige designs opbouwen, die
er mooi en gesofisticeerd uit zien, zonder dat je echt een grote kunstenaar moet zijn.
Het vraagt wel een beetje techniek en oefening, maar eens je het wat
onder de knie hebt, ben jij ook een ‘next level’ schmink(st)er en wil je
nooit meer zonder!
In deze online workshop ga je aan de slag met dit soort verfjes. Je leert
hoe je je borstel goed laadt (zonder alle verf door elkaar te mengen),
hoe je bloemetjes en enkele designs naar keuze maakt. Je kan zelfs op
voorhand specifieke vragen doorgeven.
Tenslotte wordt er ook gekeken hoe je die splitcakes zelf kan maken,
want hoe mooi ze ook zijn, er hangt een even mooie prijs aan vast...
Voor deze online workshop hoef je nog geen schminkervaring te hebben.

Wat je wel nodig hebt is:
• minstens een of twee splitcakes en een plat,
breed penseel (of twee) dat mooi in je splitcake past (bij voorkeur eentje van een halve
inch en eentje van ¾ of 1 inch)
• een mesje
• voldoende keukenrol
• andere schminkjes
• een leeg schminkdoosje en water

©Schmunk

WORKSHOP GRIME: SPLITCAKES (15+)

Als je moeite hebt om aan deze spulletjes te geraken, stuur gerust een
mailtje naar workshop@schmunk.be en Saïdja helpt je op weg.
Sta je in de klas, ben je kleuterleidster of animator bij een jeugdbeweging, waarbij je in een korte tijd veel kindjes moet kunnen schminken?
Dan is deze (online!) workshop echt iets voor jou! Doe mee en help de
wereld vrolijker maken met kleur.
Zaterdag 6 februari van 14 tot 17 u.
Online
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en
kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: vrijetijdsbalie@kortenberg.be of 02 755 30 70

©Schmunk
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

ACTIVITEITEN KROKUSVAKANTIE

Een volgende vakantie loert om de hoek! Leg je schoolwerk even aan
de kant want tijdens de krokusvakantie is er in Kortenberg van alles te
doen.
Inschrijven voor de vakantie-activiteiten kan via
kortenberg.kwandoo.com.

SPEELPLEIN ALLES KIDS + A-TEENS:
CIRCUS STRACIATELLI

KLEUTERSTAGE
Als je van dansen, knutselen,
muziek... houdt, dan is deze
tweedaagse echt iets voor jou.
Er werd een uitgebreid en veelzijdig aanbod voor jou en je
vriendjes samengesteld!

Van maandag 15 tot dinsdag 16 februari van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.
Geboortejaar 2015 - 2016
OC De Zolder
40 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com

GRABBELPAS: DETECTIVE VOOR 1 DAG
Een dag rond vingerafdrukken, DNA, bewijsmateriaal, geheime codes,
speciale gadgets. Wie wordt er niet aangesproken als het over misdaad gaat? Leer de dief te betrappen met eenvoudige trucjes.
Misschien voorkom je zo wel een criminele daad. Ben je geschikt om
007 op te volgen of wil je hoofd worden van CSI New York?

Komt dat zien! Echte clowns en zotte acrobaten in Circus Alles Kids
treden op. En alsof dat nog niet voldoende is, brengt de ploeg ook
trucjes op tonnen, met diabolo’s en jongleerballen. Spektakel gegarandeerd!
Maandag 15 - vrijdag 19 februari
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 - 2015
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag,
28 euro week. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com

Maandag 15 februari van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 - 2013
GC Colomba
8 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com
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CREANAMIDDAG: KLEUR
Daar is de lente! Je oefent vandaag met kleur: je schildert erop los en
leert zo de kleuren kennen. Je ontdekt een beroemde kunstenaar!
Woensdag 17 februari van 13.30 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2009 - 2013
GC Colomba
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com

Dichtbij maar toch heel veel fun en actie! Muurklimmen in de gigantische
klimzaal De Stordeur. Overwin het zotte hoogteparcours in de funhall.
Bekomen van het klimmen... dan is het tijd voor lasershooten to the next
level! Haal de beste shooter in je naar boven. Snel reageren, bukken, dekking zoeken en tactiek maken jou tot winnaar van deze arena.
Dinsdag 16 februari van 9 tot 16 u.
Geboortejaren 2006 - 2008
Vertrek met de fiets op de parking van GC Colomba (of openbaar
vervoer afhankelijk van het weer). Laser3000 in Leuven, Klimzaal
De Stordeur in Wilsele
8 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com

CARNAVAL IN DE BIB
Ook in de Bib is het carnaval! Kom luisteren naar
een knotsgek verhaal, maak je outfit (af) met
allerlei knutselspul, laat je bijpassend schminken en loop mee op de maat tijdens een spetterende optocht door de Bib. Verkleed komen is
natuurlijk toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd! Houd jij wel van
een feestje? Schrijf je dan zeker in.
Dinsdag 16 februari van 14 tot 15.30 u.
Geboortejaren 2012 - 2016
De Bib
Kosteloos
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com

BALSPORTDAG
Dankzij enkele Kortenbergse balsportclubs kom je meer te weten over
voetbal, basketbal én volleybal. Zin in een sportieve dag? Dan is deze
activiteit zeker iets voor jou! Als je de smaak echt te pakken hebt, kan je
inschrijven bij één of meerdere van de drie clubs die je de sport aanleren.
Vrijdag 19 februari van 9 tot 16 u.
Geboortejaren 2009 - 2014
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
10 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com
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(Dienst Cultuur)
GEMEENTEBESTUUR

LICHTWANDELING KORTENBERG

Tijdens de laatste donkere winterdagen trakteert de gemeente
Kortenberg haar inwoners op een unieke lichtwandeling. Na zonsondergang kan je je eigen omgeving ontdekken zoals je ze nog nooit zag.
Een parcours van zo’n 5 kilometer brengt je langs bekende trekpleisters
en verborgen parels. Een parcours zonder start- of eindpunt, waar je
eender waar inpikt en weer eindigt, elke avond tussen 18 en 22 u. te
ontdekken. Een laagdrempelige avondwandeling voor jong en
oud. Respecteer de coronamaatregelen: houd afstand en laat elkaar
vlot passeren. Draag een mondmasker wanneer en waar de afstand van
1,5 meter niet gerespecteerd kan worden.
Donderdag 18, vrijdag 19 en
zaterdag 20 februari van 18 tot 22 u.
Parcours en meer info over de veiligheidsmaatregelen:
www.kortenberg.be/lichtwandeling-2021
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: VEILIG ONLINE, BEWAAK JE PRIVACY EN WACHTWOORDEN

We bewaren hoe langer hoe meer gegevens online. Thuis installeer je
een stevig slot op de voordeur, maar hoe hou je online je gegevens
veilig? En wat zijn cookies nu ook alweer? In deze sessie leert Digidokter
Peije je hoe je veilige wachtwoorden maakt en geeft hij je heel wat tips
om veilig of zelfs anoniem te surfen op het internet. Na de themasessie
staat hij je bij met al je tablet- en smartphonevragen.
Zaterdag 27 februari om 10 u.
Online
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)
GEMEENTEBESTUUR

DE BIB SLUIT VANAF 19 FEBRUARI EVEN DE DEUREN
De Bib sluit vanaf vrijdag 19 februari even de deuren om over te schakelen naar nieuwe
bibliotheeksoftware. Vanaf vrijdag 26 februari – die dag uitzonderlijk wel pas vanaf
14 u. – ben je opnieuw welkom in de Bib en kunnen de medewerkers jou nóg beter van
dienst zijn. Wie in deze periode boeken of ander materiaal terug moet inleveren, mag deze wat
langer houden. De inlevertermijn wordt verlengd zodat je geen boete krijgt.

De overschakeling heeft heel wat voeten in de aarde: alle gegevens uit de oude software
moeten immers worden overgezet naar de nieuwe software. Bovendien moeten de Bibmedewerkers de nieuwe software nog een beetje in de vingers krijgen. Daarom sluit de Bib voor een korte periode.
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DE BIB ALTIJD EN OVERAL, OOK DIGITAAL!

Wist je dat de Bib ook heel wat digitale collecties en diensten voor jou
ter beschikking heeft? Dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, thuis vanuit je
luie zetel en bovendien helemaal gratis. Het enige wat je nodig hebt, is
een geldig lidmaatschap en een ‘Mijn Bibliotheek’-profiel.
E-boeken op je eigen e-reader via CloudLibrary
Je kan telkens twee e-boeken tegelijk lenen en die zes weken lang lezen
op je eigen toestel. Loopt de uitleentermijn af, dan verdwijnen de
e-boeken vanzelf van je toestel. Je kan tot twee e-boeken reserveren
die je graag nog wil lezen. De e-boeken zijn beschikbaar op tablet,
smartphone, computer en kunnen overgezet worden naar de meeste
courante e-readers.
Digitaal krantenarchief
Dankzij de bibliotheek krijg je digitaal toegang tot het archief van tal
van Belgische dag-, week- en maandbladen. Je hebt toegang in de
bibliotheek of van thuis uit met je login van Mijn Bibliotheek, en dit
zowel op je computer, tablet of smartphone. Enkel de krant van vandaag of gisteren zal je er niet in vinden.
Fundels
Fundels staat voor ‘bundels vol fun!’ Bestaande prentenboeken komen
er tot leven. De prentenboeken zijn gedigitaliseerd en verrijkt tot prachtige e-boeken voor kinderen, met een animatiefilmpje, spelletjes en
oefeningen.

Handig om te weten is dat je via de Bib zeven Fundels kan lenen per
kalenderjaar en dat je elke Fundel vier weken op je tablet of pc kan
gebruiken. Geleende Fundels kan je ook offline lezen.
Gepersonaliseerde leestips
Mijn Leestipper snelt je maandelijks te hulp met boekentips op jouw
maat. Ga naar mijnleestipper.bibliotheek.be en meld je aan met je
Mijn Bibliotheek-profiel. Vul kort enkele vragen in en klaar is Kees!
Bekijk het volledige digitale aanbod van de Bib op
kortenberg.bibliotheek.be/digitaal-aanbod
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(Seniorenraad Kortenberg)

MUZIEKNAMIDDAG
De muzieknamiddag die de Seniorenraad wilde organiseren op 19 november, ter vervanging van de dansnamiddag, kon spijtig genoeg – zoals zovele evenementen – door de
tweede lockdown niet doorgaan. In februari wordt nogmaals een poging gewaagd. Als er
dan al terug gedanst mag worden, vindt er natuurlijk een gewone dansnamiddag plaats.
Wanneer dat niet kan, wordt het een muzieknamiddag, zoals voorzien in november: met
live-muziek van Jempi, taart en drank. Uiteraard worden de coronamaatregelen strikt nageleefd: u blijft in uw eigen bubbel, er is bediening aan tafel, en de afstand moet worden
gerespecteerd. Uiteraard is dit alles onder voorbehoud. Houd u goed, zorg voor elkaar en
uzelf en hopelijk tot spoedig!
Donderdag 25 februari van 13.45 tot 17.45 u.
GC Colomba
Kosteloos
Inschrijven via Kwandoo (kortenberg.kwandoo.com)
of telefonisch: 02 755 30 70
Meer info: 02 757 27 78 of gaby.leaerts@live.be.

(Samana Jong en Chronisch Verbonden Groot Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

SAMANA VERSTERKT JE EN MAAKT JE WEERBAAR

Een verandering in je gezondheidssituatie zet je hele wereld op zijn kop. Zeker wanneer
je jong bent en het leven zich nog maar net voor je aan het uitrollen is. Plots sta je aan
de zijlijn. Zo lijkt het toch. Weet dat er een weg naar verbinding, aanvaarding en weerVier het leven
baarheid bestaat.
met Samana

Samana Jong en Chronisch Verbonden Groot Kortenberg kan deIkeerste
stap zijn.
mag vandaag
bezoek verwachten
De koffie loopt, ik zet me klaar
Ook al ben ik chronisch ziek
Mijn zorgen lijken minder zwaar

Wil je in contact komen met gelijkgestemden, lotgenoten om samen activiteiten te
Er komt een vrijwilliger op bezoek
ondernemen en gezellig te praten bij een kop koffie dan ben je Met
zeerverhalen
welkom
Jong en
uit bij
de streek
Maar ook ik mag iets vertellen
Chronisch Verbonden Groot Kortenberg. Want samen met gelijkgestemden
Iets van vroeger activiteiten
of vorige week
beleven creëert ruimte om verhalen te delen en zo troost en herkenning
te vinden.
Na een uurtje denk ik dan
Oh nee, het zit er nu al op
Wat was het alweer aangenaam
Lieve vrijwilliger, wij zijn TOP!

Organiseer je graag activiteiten en wil je je sociale netwerk uitbreiden?
Vorige maand kwam ze mij halen
Word vrijwilliger bij Samana. Kom de jonge ploeg versterken Voor
of laat
iets van je horen
een ijsje met muziek
En
gezellig
wat bijpraten
wanneer je nood hebt aan verbinding.
Maakte deze dag uniek

Vier het leven
Een heleboel vrijwilligers uit groot Kortenberg maken dagelijks mensen met gezondheidsproblemen of mensen die zich geïsoleerd voelen blij. Dit doen ze met een huisbezoek of een verkwikkende activiteit
zoals een uitstap of een ontmoetingsmoment. Zo ondersteunen zij
mensen in het uitbreiden van hun sociaal vangnet.
Lijkt dit ook iets voor jou? Dan mag je zeker contact opnemen met
onze vrijwilligers uit de volgende afdelingen:
•

Everberg
Gerda Van Hamme
gerda.van.hamme@skynet.be
02 759 52 70

•

Erps-Kwerps
Myriam Van Tricht
myriamvantricht@gmail.com
0485 35 97 97

•

Meerbeek
Rosa Vrebos
rosa.vrebos@skynet.be
02 759 73 51

Denk je nu, ‘Oh ja, dat is het,

Dat Kortenberg.
is echt een prachtidee!’
Je bent van harte welkom bij Jong en Chronisch Verbonden Groot
Dan zien we jou heel graag komen
Vier met ons het leven mee!

Meer info: ingridvandepaer@hotmail.com

Jong & chronisch
Kortenberg
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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 januari 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 versoepeld, verlengd of 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

Ma 01/02/21, 08/02/21,
15/02/21 en 22/02/21
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 02/02/21, 09/02/21,
16/02/21 en 23/02/21
van 20:00 tot 21:00

Salsation volwassenen

Fidastic

Turnzaal De Boemerang

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Woe 03/02/21 van
13:00 tot 14:00

Fietsgraveren

Gemeente Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Kosteloos

Woe 03/02/21 om
14:00 en om 14:30

VoorleesHALFuurtje:
schatten op zolder

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 03/02/21,
10/02/21, 17/02/21 en
24/02/21 van 14:00 tot
15:00

Musicallessen

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

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

Woe 03/02/21,
10/02/21, 17/02/21 en
24/02/21 van 15:00 tot
16:00

Choreology

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Vrij 05/02/21, 12/02/21,
19/02/21 en 26/02/21
van 19:00 tot 20:00

Salsation kinderen

Fidastic

Turnzaal De Negensprong

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Vrij 05/02/21, 12/02/21,
19/02/21 en 26/02/21
van 20:00 tot 21:00

Salsation volwassenen

Fidastic

Turnzaal De Negensprong

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Za 06/02/21 en
20/02/21 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
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Za 06/02/21 van 14:00
tot 17:00

Workshop grime: splitcakes
(15+)

Bibliotheek Kortenberg

Online

€ 5, kortenberg.kwandoo.com,
vrijetijdsbalie@kortenberg.be of 02 755 30 70

Di 09/02/21 van 18:00
tot 19:30

Mantelzorgwerking,
digitale praatgroep: Het
mantelzorgstatuut. Wat
weet u hierover?

Dienstencentrum
Kortenberg in
samenwerking met
Coponcho Mantelzorgwerking en Markant
Groot-Kortenberg

Digitaal

Kosteloos,
info@coponcho.be, https://forms.gle/
RfvXW2fFHAhGcvQy8

Van ma 15/02/21 tot
vrij 19/02/21 van 07:30
tot 17:30

Speelplein Alles Kids en
A-teens: Circus Straciatelli

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 15/02/21 tot di
16/02/21 van 09:00 tot
16:00

Kleuterstage

Dienst Vrije Tijd

OC De Zolder

€ 40, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Ma 15/02/21 van 09:00
tot 16:00

Grabbelpas:
Detective voor 1 dag

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Di 16/02/21 van 10:00
tot 17:00

ZAP: Lasershooten en
muurklimmen Leuven

Dienst Vrije Tijd

Vertrek op parking GC
Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Di 16/02/21 van 14:00
tot 15:30

Carnaval in de Bib

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com

Woe 17/02/21 van
13:30 tot 16:30

Creanamiddag: kleur

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Do 18/02/20, vrij
19/02/2021 en za
20/02/2021, telkens
van 18:00 tot 22:00

Lichtwandeling

Dienst Cultuur

Wandelparcours van 5 km
zonder start- of eindpunt

Kosteloos, info over parcours en veiligheidsmaatregelen op kortenberg.be/lichtwandeling-2021

Vrij 19/02/21 van 09:00
tot 16:00

Balsportdag

Dienst Vrije Tijd

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

€ 10, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Di 23/02/21 en woe
24/02/21

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

Di 23/02/21 van 18:30
tot 20:00

Digitale praatgroep:
'Mantelzorger? Zorg voor
uzelf, ook in tijden van
corona'

Dienstencentrum
Kortenberg

Digitaal

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be

Do 25/02/21 van 14:00
tot 16:00

Muzieknamiddag

Seniorenadviesraad en
het Welzijnshuis

GC Colomba

Kosteloos, 02 755 30 70

Do 25/02/21 van 19:30
tot 21:30

Maak plaats voor het
onverwachte

Markant GrootKortenberg

OC De Zolder

€ 15, € 8 leden, markantvzw.be

Za 27/02/21 om 10:00

Digidokter: Veilig online,
bewaak je privacy en
wachtwoorden

Bibliotheek Kortenberg

Online

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
vrijetijdsbalie@kortenberg.be, 02 755 30 70
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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 activiteitenkalender 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 januari gebeuren voor het maartnummer, en ten laatste op 25
februari voor het aprilnummer. 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
Drukkerij Van der Poorten n.v., Diestsesteenweg 624, 3010 Kessel-Lo
100% gerecycleerd papier

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 maart 2021. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 januari worden
ingediend. Voorstellen voor het aprilnummer van het infoblad moeten ten
laatste op 25 februari worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op vrijdag 29 januari 2021 om
16 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie als ze de redactieraad
willen bijwonen.

