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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 maart 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

Vrijdag 5 maart: pmd
Vrijdag 12 maart: huisvuil en gft
Vrijdag 19 maart: pmd, papier en karton
Vrijdag 26 maart: huisvuil en gft
Van 13 tot 28 maart: Grote Lenteschoonmaak
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

Reinigen kolken en veegbeurt
Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 8 maart

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 3 maart 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 11 JANUARI 2021
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurden goed:
• de aanpassing van het organogram.
• de notulen van de vorige vergadering.
De gemeenteraad stelde vast:
• de aanstelling en eedaflegging van Thomas Malisart als gemeenteraadslid
ter vervanging van Lia Vandeven.
• de nieuwe rangorde van de gemeenteraadsleden in volgorde van hun
eedaflegging.
De gemeenteraad keurde goed:
• het beleidsplan omgevingshandhaving 2021-2025.
• de haalbaarheidsstudie en het ruimtelijk onderzoek voor sportinfrastructuur in de gemeente Kortenberg.
• een gunstig advies met voorwaarden voor een principieel akkoord voor
het woonuitbreidingsgebied ‘Minneveld’ met betrekking tot het perceel
naar het Woonzorgcentrum Hertog Jan.
• het bestek en de raming voor de renovatie van de dakbedekking van
gemeentelijke basisschool De Regenboog in Kortenberg. De opdracht
wordt gegund via een openbare procedure.
• de verlenging van de opdracht van Aquafin voor het plaatsen van een
aantal Individuele Behandelingsinstallaties Afvalwater (IBA) van 2021 tot
en met 2024.

De gemeenteraad kende toe:
• een gedeeltelijke (75%) vrijstelling van de gemeentelijke belastingen
voor nachtwinkels voor het aanslagjaar 2020 ten gevolge van het coronavirus COVID-19.
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 addendum over de vergoeding van de liaisonarts door de gemeente
Kortenberg dat wordt toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst met Eerstelijnszone Leuven Zuid in het kader van het Besluit van
de Vlaamse Regering van 10 september 2020. Hierdoor wordt een
subsidie toegekend aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam akte van
• de aanstelling van rechtswege van Thomas Malisart als lid van de raad
voor maatschappelijk welzijn ter vervanging van Lia Vandeven.
• de samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit
dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.

Volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 8 maart 2021
De gemeenteraad start om 20 u. en is openbaar.
De gemeenteraadszitting van 8 maart 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 maart behandeld zullen worden, neemt hiervoor contact op 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.
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Noodplanning
VACCINATIECENTRUM OP SITE COLOMBA
GEMEENTEBESTUUR

Het vaccinatiecentrum voor de gemeenten Kortenberg, Bertem en
Herent wordt ingericht op de site Colomba (sporthal en gemeenschapscentrum) in Kortenberg, in samenwerking met de
Eerstelijnszone Leuven Zuid.
4

GC Colomba (Wijngaardstraat) beschikt over een grote zaal en
sporthal, een keuken en een ruime parking en werd mede daarom
beschouwd als een geschikte locatie om er een vaccinatiecentrum
in te richten. De locatie bood immers voldoende mogelijkheden om
verschillende vaccinatielijnen tegelijkertijd en een rust- en observatieruimte in te richten.
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Elke meerderjarige (+18-jarige) inwoner zal een persoonlijke uitnodiging krijgen, met daarop een datum en uur van vaccinatie. Vaccinatie zal enkel kunnen
op afspraak. Wanneer u een uitnodiging ontvangt, zal er worden gevraagd om uw afspraak bij voorkeur online te bevestigen of een wijziging van uw
afspraak aan te vragen. Opgelet: u moet uw afspraak verplicht bevestigen, anders is ze niet geldig!
Ook als u zich niet wenst te laten vaccineren, zal er gevraagd worden dit online door te geven. Enkel op die manier geeft u immers de kans aan anderen om
op dat moment gevaccineerd te worden. Als u niet online kunt bevestigen of annuleren, kan dit ook telefonisch. De nodige contactgegevens zult u terugvinden op de uitnodiging.
De meest recente informatie over het vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg vindt u op de website www.vaccinatiecentrumkortenberg.be. Daar vindt u
ook alle nodige informatie over de volgorde van vaccineren, het bevestigen van uw afspraak, hoe u zich kandidaat kunt stellen om als vrijwilliger taken op
te nemen in het vaccinatiecentrum, enzovoort.
Een antwoord op al uw vragen over de COVID-19-vaccinatie, de beschikbare vaccins, waarom het belangrijk is om u te laten vaccineren, ... vindt u op
www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie.

COVID-19-vaccinatie
Bron: Logo Oost-Brabant

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is al enkele weken bezig.
Ten laatste deze zomer zou iedereen normaal ingeënt kunnen zijn. Het
is belangrijk dat u zich laat vaccineren. Voor uzelf én voor elkaar. Zo verslaan we samen het coronavirus.
Eigen keuze
U laten vaccineren is gratis en doet u vrijwillig. Hoe meer mensen zich
laten inenten, hoe beter we kunnen voorkomen dat het coronavirus zich
verder verspreidt. We beschermen zo de meest kwetsbaren, verminderen de druk op de zorg en we zullen stapje voor stapje meer vrijheid
terugkrijgen.

Veilig vaccin
De gebruikte coronavaccins zijn uitgebreid getest én goedgekeurd door
het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Sommige mensen
kunnen wel last hebben van milde bijwerkingen zoals hoofdpijn, spierpijn, pijn op de plek van de prik of lichte koorts. Deze klachten verdwijnen na een paar dagen. Zeldzame bijwerkingen zijn ook niet uit te
sluiten.
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Burgerzaken
NIEUWE eID MET VINGERAFDRUKKEN
GEMEENTEBESTUUR

Sinds eind vorig jaar wordt de nieuwe elektronische identiteitskaart met
vingerafdrukken verdeeld. De nieuwe elektronische identiteitskaart heeft
een nieuwe lay-out die de oude uit 2002 vervangt. Op die manier voldoet
de nieuwe eID aan de strenge internationale regels die als doel hebben
identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus een
nog veiliger en universeler reisdocument.
Enkele belangrijke wijzigingen:
• De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de kaart (geen centrale
databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen. De integratie van vingerafdrukken ligt in lijn met
de Europese Verordening 2019/1157 van 20 juni 2019 die de lidstaten
verplicht vingerafdrukken op te nemen op hun identiteitskaarten.
• De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts.
• Een geperforeerd beeld van de foto is terug te vinden op de achterkant
van de kaart.

• De contactchip staat op de achterkant van de kaart waardoor de kaart
op een andere manier in de kaartlezer moet worden gestopt.
• Als nationaliteit wordt niet langer ‘BELG’ maar wel ‘BEL’ vermeld, conform de ICAO-regels (International Civil Aviation Organization).
• De kaart heeft andere kleurtinten.
U hoeft geen nieuwe eID aan te vragen zolang uw oude kaart nog geldig is.
U zult op het einde van de geldigheidsperiode van uw huidige kaart een
oproepingsbrief in de bus ontvangen om die te vervangen. Uiteraard zult u
bij aangifte van verlies, diefstal of beschadiging van uw huidige kaart wel
een nieuwe elektronische identiteitskaart met vingerafdrukken krijgen.
Vergeet zeker niet om een pasfoto van maximum 6 maanden oud mee te
brengen als u opgeroepen wordt om een nieuwe eID aan te vragen. De
voorwaarden waaraan de foto moet voldoen kunt u terugvinden op:
https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/reglementering/

Ruimtelijke Ordening
RUP SPORTZONE NOODBOSWEG: PUBLIEKE RAADPLEGING
GEMEENTEBESTUUR

De gemeente Kortenberg wil langs de Noodbosweg terreinen, gebouwen en
parkeervoorziening voor sportactiviteiten inrichten. De nood aan nieuwe
sportaccommodatie voor onder andere tennis vormt de concrete aanleiding
voor dit initiatief.

via de website van de gemeente en heeft iedereen de mogelijkheid om
opmerkingen op de startnota van het RUP te formuleren. De opmerkingen op
de startnota kunt u mailen naar omgeving@kortenberg.be of persoonlijk
komen afgeven aan de balie Wonen en Leefomgeving na het maken van een
afspraak.

Er werd een studie opgestart die de behoefte aan sport- en recreatieterreinen
beschrijft en locaties aanduidt waar deze ingeplant kunnen worden. Deze Wenst u graag een persoonlijke toelichting? Daarvoor kunt u op woensdagstudie stelt de site langs de Noodbosweg voor als meest wenselijke locatie. avond 3 maart van 19 tot 21 u. en zaterdagochtend 6 maart van 9 tot
De zone is centraal gelegen en goed bereikbaar.
12 u. terecht in het Administratief Centrum. Hier worden het project en de
procedures toegelicht en kunnen er vragen gesteld worden. Omwille van de
Er kan echter geen sportaccommodatie gebouwd worden vooraleer de uitzonderlijke toestand ten gevolge van de coronapandemie moet u telefobestemming van dit terrein gewijzigd wordt. De gemeente Kortenberg nisch een afspraak maken via 02 755 30 70 om te kunnen deelnemen.
maakt daarom een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op en organiseert hiervoor een raadpleging van 1 maart tot en met 30 april 2021. Tijdens Meer informatie over het project vindt u op
deze periode van 60 dagen kunnen de documenten geraadpleegd worden kortenberg.be/rup-sportzone-noodbosweg.
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DIENSTVERLENING WOONLOKET VAN OP AFSTAND
GEMEENTEBESTUUR

Als inwoner van Kortenberg kunt u ook in 2021 terecht bij het woonloket Dat kunnen onder meer problemen zijn inzake woningkwaliteit, leegstand
met al uw vragen inzake wonen. Momenteel verloopt de dienstverlening en verwaarlozing van panden, problemen met energieleveranciers of vermoedens van discriminatie op de huurmarkt.
per mail of telefonisch en niet fysiek aan het woonloket.
Weet dat u niet alleen bij het woonloket terecht kunt voor informatie over Contacteer het woonloket via huisvesting@kortenberg.be of 0471 85 03 77.
premies, energiebesparende investeringen, woningkwaliteitsnormen, ...
maar ook om probleemsituaties op het vlak van wonen te melden.

NIEUWE WOONPREMIES IN 2021
GEMEENTEBESTUUR

2021 brengt heel wat nieuwigheden voor mensen die hun woning energiezuinig renoveren. Het woonloket geeft u een overzicht.
Renteloze leningen tot 60.000 euro
Sinds 1 januari kunnen nieuwe eigenaars een renovatiekrediet of een energielening+ kunnen afsluiten. Aan deze renteloze leningen hangt een
resultaatsverplichting vast. U moet uw nieuwe woning grondig renoveren
en dit binnen de 5 jaar na de aankoop.
Nieuwe EPC-labelpremie tot 5.000 euro
Heeft uw nieuwe woning een slechte energieprestatie zoals een label E of
F? Als u deze woning binnen een periode van 5 jaar grondig renoveert kunt
u een EPC-labelpremie aanvragen. Deze premie kan oplopen tot 5.000
euro. Gaat het om een appartement? Dan bedraagt de premie maximaal
3.750 euro.
Let wel: deze nieuwe premie kunt u niet combineren met de bestaande
totaalrenovatiebonus.
Premie voor zonnepanelen
Omdat eigenaars van nieuwe zonnepanelen na 31 december geen terugdraaiende teller meer kunnen krijgen, is er sinds 1 januari 2021 een een-

malige premie. De premie geldt enkel voor installaties met een
omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA en zal in 2021 maximaal
1.500 euro bedragen.
Asbest verwijderen
In Vlaanderen is nog steeds veel asbest aanwezig. Denk maar golfplaten
en leien op het dak of asbesthoudende gevelbekleding. Wilt u binnenkort
asbesthoudende materialen verwijderen? Dan kunt u hiervoor een premie
ontvangen op voorwaarde dat het dak of de buitenmuur (langs de buitenzijde) geïsoleerd wordt volgens de normen om een isolatiepremie te krijgen. Daarbij zal het asbest verwijderd en afgevoerd moeten worden volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk.
Wist u dit?
Naast deze nieuwe stimulansen om te renoveren blijven ook de reeds
gekende premies bestaan in 2021. Let wel, de voorwaarden om in aanmerking te komen en de premiebedragen kunnen gewijzigd zijn! Neem
daarom zeker contact op met het woonloket. De woonconsulent bekijkt
graag met u of u in aanmerking komt voor de premies. Contacteer het
woonloket via huisvesting@kortenberg.be of 0471 85 03 77.
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Milieu
ONTDEK DE HONDENLOSLOOPWEIDE
GEMEENTEBESTUUR

Ravotten met uw hond in openlucht? Dat kan! Sinds eind januari verwelkomt de gemeente Kortenberg al de hondenbaasjes en hun trouwe viervoeters op de hondenlosloopweide. U bereikt dit terrein via buurtweg 10
gelegen tussen de woning in de Molenstraat 106 en de kapel Onze Lieve
Vrouw der Zeven Smarten te Everberg.
De hondenlosloopzone is omheind, u kunt er uw viervoeter dus naar hartenlust laten loslopen.
Volgende regels zorgen ervoor dat alles vlot blijft verlopen. Het terrein is elke dag open van 7 tot 22 u. Agressieve en/of bijtende, loopse, besmettelijke of
gekwetste honden, of honden met vlooien of andere parasieten zijn niet toegelaten. Elke hond moet een halsband of harnas dragen, zodat de begeleider
de hond onmiddellijk kan aanlijnen indien nodig. De begeleider ruimt de uitwerpselen van de hond op en deponeert deze in de vuilnisbak.
Het volledige reglement voor gebruik van de hondenlosloopweide vindt u terug op www.kortenberg.be. Veel plezier!

CURIEUZENEUZEN IN DE TUIN
GEMEENTEBESTUUR

Tijdens de zomer geniet u graag van uw tuin. Maar geniet uw tuin nog van
de zomer? Want onze zomers worden steeds warmer en droger. Het gazon
krijgt het moeilijk, de bomen snakken naar water. Hoe houdt u uw tuin én
het hoofd koel tijdens een hittegolf? En hoe wapenen we het gras en de
planten beter tegen aanhoudende droogte?
Dat is precies wat CurieuzeNeuzen in de Tuin onderzoekt. Komt de naam u
bekend voor? CurieuzeNeuzen organiseerde in 2018 het grootste

burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. CurieuzeNeuzen start op 1 april
2021 een nieuw burgeronderzoek in Vlaanderen: het onderzoek wenst
deze keer de hitte- en droogtestress in de Vlaamse tuinen in kaart te brengen.
Via een slimme sensor in een weerstationnetje krijgen 5.000 geselecteerde
Vlaamse gezinnen de mogelijkheid om een half jaar lang meetgegevens
over temperatuur en bodemvochtigheid mee in kaart te brengen.
Ook het gemeentebestuur van Kortenberg plaatst een meetpunt in vier
openbare ‘tuinen’ in Kortenberg. Deze zogenoemde ‘community sensoren’
zullen de temperatuur en bodemvochtigheid opnemen in het Park van de
Abdij in Kortenberg, op de Koesterweide aan de De Costerstraat in
Everberg, aan de gemeentelijke basisschool De Boemerang in Meerbeek en
in de speeltuin aan de Kasteelstraat in Erps-Kwerps.
Bent u, net als wij, ‘curieus’ naar de meetresultaten? U kunt de resultaten
en de interactieve online stippenkaart volgen via de website
standaard.be/curieuzeneuzen: elke meetlocatie zal een kleurscore voor
bodemtemperatuur, hittestress, droogtestress en koolstof krijgen.
Het project is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de
Vlaamse Milieumaatschappij, VITO en het Departement Omgeving.
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INVOERING NIEUWE BLAUWE PMD-ZAK
GEMEENTEBESTUUR

Vanaf maart mogen alle plastic verpakkingen in de blauwe pmd-zak: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons zowel als alle huishoudelijke plastic verpakkingen zoals yoghurtpotjes of botervlootjes. Maar ook plastic zakken, folies en zelfs chipszakjes mogen vanaf maart allemaal in de
pmd-zak. Niet plastic-verpakkingen zoals kleine harde plastic, plastic speelgoed en huishoudemmers, horen vanaf 1 maart 2021 bij de harde plastics op het
recyclagepark.
Kan ik mijn voorraad roze zakken nog opgebruiken?
Ja, tot eind mei kunt u uw voorraad roze zakken gebruiken voor de ophaling van pmd. Dat betekent dat u gedurende deze drie maanden pmd volgens de
nieuwe pmd-sorteerregels mag sorteren in de roze zak. Dus alle verpakkingen maar geen plastic voorwerpen. Deze zakken biedt u aan op de dagen dat er
pmd wordt opgehaald. De ophaling van enkel zachte plastics in roze zakken valt weg.
Van 1 maart tot eind mei 2021 kunt u volledige en onbeschadigde rollen roze zakken ook omruilen
op het recyclagepark. Het bedrag van 2,50 euro wordt op uw difTar-rekening gezet. Enkel volledige rollen worden teruggenomen, losse roze zakken worden niet teruggenomen.
Oude pmd-zakken blijven geldig
Wie nog maar net een rol pmd-zakken heeft gekocht, hoeft zich geen zorgen te
maken. De oude zakken blijven onbeperkt geldig. Vanaf maart mag u ze voor
ophaling aanbieden mét de extra plastic verpakkingen. De nieuwe pmdzakken zullen, net zoals de huidige pmd-zakken, verkocht worden in
dezelfde verkooppunten (op het Administratief Centrum en in de
supermarkten in Kortenberg).
Samengevat kunt u vanaf 1 maart pmd volgens de nieuwe sorteerregels aanbieden in: roze zakken (tot einde mei), de oude
blauwe zakken (onbeperkt) of de nieuwe blauwe zakken.
De ophaaldagen voor pmd worden aangepast: vanaf maart
wordt pmd om de twee weken op vrijdag opgehaald.
Raadpleeg dus zeker de (papieren) afvalkalender of download de gratis app Recycle!
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van
EcoWerf: ecowerf.be/roze-zak-langer-gebruiken-maarmet-nieuwe-pmd-sorteerregels
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PAPIER- EN KARTONOPHALING VANAF 19 MAART IN NIEUWE GELE CONTAINER
GEMEENTEBESTUUR

Op vrijdag 19 maart wordt het oud
papier en karton voor de eerste maal in
de nieuwe gele container opgehaald. De
brieven met de datum van levering van
de papier- en kartoncontainer worden
tussen 1 en 10 maart huis-aan-huis
bedeeld. De levering van de container zal
door EcoWerf gebeuren tussen 8 en 18
maart zodat iedereen een container
heeft voor de eerste inzameling van
papier en karton op vrijdag 19 maart.
Het papier en karton wordt vanaf dit jaar
één keer per maand door EcoWerf

GEMEENTEBESTUUR

opgehaald in plaats van driewekelijks. De ophaaldag wijzigt ook van maandag naar vrijdag.
Raadpleeg uw afvalkalender of de app Recycle!
voor de juiste info over de ophaaldagen.
Wenst u geen gele container?
Contacteer EcoWerf op 0800 97 0
97 om dit te melden. Vanaf 19
maart neemt EcoWerf geen papier
en karton meer mee dat niet wordt
aangeboden in de gele bak. U kunt
wel nog steeds gratis terecht in het
recyclagepark met oud papier en karton in dozen of pakketten.

ONLINE INFORMATIESESSIE:
PESTICIDENVRIJ BEHEER VAN OPRITTEN, TERRASSEN EN TUINEN

Op woensdag 3 maart organiseert EcoWerf in samenwerking met Vlaco
(Vlaamse compostorganisatie) de online sessie ‘Pesticidenvrij beheer van
verharding en tuinen’.
De online sessie start om 20 u. en duurt 1,5 uur.
Ontdek in deze online sessie hoe u een tuin kunt onderhouden zonder pesticiden. Leer hoe u een oprit of terras onkruidvrij kunt houden zonder te
spuiten of ongewenste insecten de baas kunt zonder de natuur te schaden.

U maakt kennis met heel wat tips en kringlooptechnieken en met een plan
van aanpak kunt u thuis zelf aan de slag.
Deelnemen is gratis en kan door een e-mail te sturen naar
afvalpreventie@ecowerf.be met vermelding van de titel van de sessie.
Opgelet: het maximum aantal deelnemers per sessie ligt vast op 24.
Bron: EcoWerf, dienst Afvalpreventie - afvalpreventie@ecowerf.be –
016 28 43 43
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KORTENBERG MAAKT ZICH OP VOOR DE GROTE LENTESCHOONMAAK
GEMEENTEBESTUUR

De lente staat voor de deur. Bent u klaar voor een grote lenteschoonmaak
om de winterblues te verdrijven? Ook de gemeente wil dit nieuwe seizoen
fris en proper inzetten en dus organiseren we naar jaarlijkse gewoonte een
zwerfvuilactie van zaterdag 13 maart tot en met zondag 28
maart.
Samen houden we Kortenberg proper! U doet toch ook mee?
Met z’n allen ruimen we het zwerfvuil (blikjes, sigarettenpeuken, plastic
verpakkingen, …) in alle straten, bermen en op pleinen van Kortenberg
op. De gemeente voorziet hiervoor het nodige materiaal dat u op zaterdagvoormiddagen 6 en 13 maart van 9 tot 12 u. kunt verkrijgen op
de Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172 in ErpsKwerps. Zo kunt u, gewapend met zwerfvuilzakken, grijpers, fluohesje en
handschoenen, op pad om Kortenberg mee proper te maken en te houden.
Meld u aan voor deelname aan de Grote Lenteschoonmaak
Vul het webformulier volledig in: kortenberg.be/zwerfvuilvrijwilligergrote-lenteschoonmaak-2021-aanmeldformulier. Geen internet? Neem
telefonisch contact op met de duurzaamheidsambtenaar via het telefoonnummer 02 755 30 70.
Momenteel zijn er meer dan 50 enthousiaste zwerfvuilvrijwilligers die het
hele jaar door de gemeente proper houden. Wilt u zich ook engageren als
Mooimaker? Meer info vindt u via
kortenberg.be/zwerfvuilvrijwilligers-kortenberg.
Coronaproof opruimen
Inwoners die zich engageren om zwerfvuil op te ruimen tijdens de grote
Lenteschoonmaak moeten de geldende coronaregels naleven. De meest
actuele informatie hierover vindt u op
kortenberg.be/vragen-over-het-coronavirus.

Zeg ‘neen’ tegen zwerfvuil en ‘ja’ tegen een mooie buurt en overtuig
zoveel mogelijk vrienden, familie en kennissen om op een coronaveilige
manier mee te doen. Want zwerfvuil is een zaak van ons allemaal.
Aantal sigarettenpeuken tellen
Tijdens de zwerfvuilweek zal extra aandacht uitgaan naar de overlast veroorzaakt door sigarettenpeuken. Al te vaak gooit een roker zijn sigarettenpeuk achteloos op de grond, in de goot of in een rioolputje. 49% van
het aantal ingezamelde stuks zwerfvuil zijn sigarettenpeuken (bron:
OVAM, 2015). Een sigarettenpeuk heeft heel wat negatieve gevolgen voor
milieu en gezondheid door de giftige stoffen en microplastics. Wist u dat
het minimaal 2 jaar duurt eer een sigarettenpeuk door de natuur is verteerd? In de vuilbak dus en nergens anders.
Aan de vrijwilligers die tijdens de Grote Lenteschoonmaak op zwerfvuilpad
gaan, wordt gevraagd om het aantal gevonden sigarettenpeuken te tellen
zodat de gemeente een beeld krijgt van de grootte van het probleem. Deze
informatie is relevant voor het opzetten van gerichte acties tijdens de
handhavingsweek in het najaar. Indien u aan deze telling wenst mee te
werken, kunt u het aantal gevonden peuken doorgeven via
duurzaamheid@kortenberg.be.
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DOE HET LICHT UIT VOOR ‘EARTH HOUR’
GEMEENTEBESTUUR

Deze maand is het weer tijd voor ‘Earth Hour’ (Het Uur der Aarde). Jaarlijks,
op de laatste zaterdag van maart, wordt met het wereldwijde evenement ‘Earth Hour’ aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis. Op
zaterdag 27 maart zullen in de hele wereld miljoenen mensen
tussen 20.30 en 21.30 u. de verlichting en andere elektrische
apparaten uitschakelen.
Licht uit, kaarsen aan!
Doof de lichten een uur lang op 27 maart en daag uw
gezinsleden uit: overleg welke aanpassingen mogelijk zijn
om het energieverbruik van uw gezin te beperken. Of verras
uw huisgenoten met een heus smaakfestijn bij kaarslicht. Of
misschien beleeft u meer plezier aan een verkwikkende
avondwandeling in plaats van een uurtje televisie?
Energie besparen en toch genieten van een geslaagde avond: laat
dat de formule zijn voor een win-winsituatie!

WERELDWATERDAG OP 22 MAART
GEMEENTEBESTUUR

Water is kostbaar: elke druppel telt!
Kent u uw watervoetafdruk al? En wist u dat Vlaanderen kampt met
waterstress? Sterker nog: waterschaarste vormt wereldwijd een onderschat probleem.
Waterwandeling
De gemeentelijke milieudienst organiseert gedurende de periode van 22
maart tot 22 mei een ‘waterwandeling’ in het Park van de Oude Abdij
van Kortenberg. De start valt samen met Wereldwaterdag op 22 maart: de
jaarlijkse internationale dag in het teken van water.
De route van de waterwandeling neemt u mee langs informatieborden
voorzien van tekst en foto’s die op de één of andere manier met het onderwerp ‘water’ verbonden zijn.
De wandeling is gekoppeld aan een leuke waterwedstrijd: naast het plezier
en de gezellige wandeling maakt u dus ook nog kans op een fijne prijs!

Iedereen van jong tot oud kan genieten van de wandeling: neem uw gezin,
uw knuffelcontact of uw trouwe viervoeter aan de leiband op sleeptouw.
Deelnemers hebben negen weken tijd om de wandeling op een moment
naar keuze te voltooien. Dit zorgt voor een zeer grote spreiding van de
wandelaars. De door de overheid opgelegde coronamaatregelen moeten
tijdens het volgen van de wandeling immers nog steeds correct toegepast
worden.
Deelnemen aan de quiz
Het deelnameformulier zult u online vinden op
kortenberg.be/waterwedstrijd-2021-deelnameformulier. Indien u niet
beschikt over internet, neem dan contact op met de dienst Milieu
(milieu@kortenberg.be of 02 755 30 70).
Veel wandel- en waterplezier gewenst!

Zoeklicht · Kortenberg
maart 2021

12

VERNIEUWD, NATUURVRIENDELIJK BERMBEHEER IN UITVOERING
De gemeente Kortenberg onderhoudt 25
hectare bermen en taluds (de schuine
gedeelten) langs waterlopen. Bermen vervullen verschillende functies: ze zorgen voor
verkeersveiligheid, ze helpen de waterhuishouding te beheersen en wateroverlast te
voorkomen. Bovenal zijn bermen ecologische groene aders in het landschap: in de bermen leven planten en dieren. Plant- en diersoorten, die in
de akkers niet meer voorkomen, kunnen vaak nog wel in bermen overleven als er een natuurvriendelijk beheer wordt gevoerd. Ook als verbindingsweg tussen bossen en natuurgebieden zijn bermen zeer waardevol.
Tien jaar geleden voerde Kortenberg een inventarisatie uit van alle bermen
en taluds en vond ook een evaluatie plaats van het gevoerde beheer. In
Kortenberg zijn 18 verschillende vegetatietypes onderscheiden: elke vegetatie vereist een aangepast beheer om de waardevolle natuurwaarde te
optimaliseren.
De gemeente Kortenberg heeft een studiebureau aangesteld om het huidige bermbeheerplan te evalueren en een beheer voor de komende 10 jaar
te bepalen. Hiervoor zullen de bermen met de fiets of te voet worden afgegaan, en dit in twee perioden waarvan één in de winter van 2020-2021 en

Bron: tractorfan.nl

GEMEENTEBESTUUR

één in het voorjaar/voorzomer van
2021. Uit de resultaten van deze terreinopnames zal dan een praktisch
en bruikbaar maaischema worden
opgesteld voor de verschillende
bermtypes.

Daarom zal de gemeente dit jaar op sommige plaatsen iets later maaien
dan voorzien in het bermbeheerplan, om een grondige inventarisatie door
de deskundigen mogelijk te maken. De veiligheidsmaaibeurten zullen wel
gewoon plaatsvinden.
Wanneer dit voorgeschreven beheer goed uitgevoerd wordt, zal dit ervoor
zorgen dat de bloeiwaarde van de bermen verhoogt en zullen de aanwezige zeldzame planten (en de daaraan verbonden dieren, zoals bijvoorbeeld de knautiabij) kansen krijgen tot uitbreiding.
Staat de flora in de bermen dit jaar iets weelderiger dan normaal, weet dan
de gemeente hard aan het werk is aan de inventarisatie met het oog op het
versterken van de biodiversiteit. Dit zal uiteindelijk resulteren in bloemrijke
bermen die niet alleen een plezier zullen zijn om naar te kijken, maar ook
de insecten zoals de bijen en vlinders ten goede zullen komen.

TWEEDE GROENE GEVELWEDSTRIJD
GEMEENTEBESTUUR

In 2021 organiseert het gemeentebestuur van Kortenberg voor de tweede
keer de groene gevelwedstrijd voor alle inwoners van Kortenberg! Iedereen
die een voor- of geveltuin wil aanleggen of verfraaien kan deelnemen. Per
categorie vallen de drie beste deelnemers in de prijzen.
Deelname is kosteloos en alle deelnemers ontvangen een gratis zak compost. De deelnemers bepalen zelf hoe ze hun voortuin of geveltuin inrichten. Tussen 15 juni en 15 juli doet een professionele jury een rondgang bij
alle deelnemers om de creaties te beoordelen. Deze ervaringsdeskundigen
hebben aandacht voor de volgende aspecten van de groeninrichting:
• Originaliteit
• Insectenvriendelijke beplanting
• Inheemse/streekeigen beplanting
• Ontwerp dat rekening houdt met de eigenheid van de locatie (schaduw, bodem, ...)
• Meerwaarde van de tuin: afvalarm, waterdoorlatende materialen,
duurzaam materiaalgebruik, enzovoort

Met deze wedstrijd wordt het straatbeeld in Kortenberg extra verfraaid en
dragen we bij tot meer biodiversiteit. Extra groen in de straat werkt bovendien luchtzuiverend en vermindert de CO2-uitstoot.
Interesse of nog vragen? Het volledige wedstrijdreglement vindt u terug op
de gemeentelijke website. Inschrijven doet u voor 1 juni via
kortenberg.be/groene-gevelwedstrijd-2021-deelnameformulier. Een
papieren versie van het aanvraagformulier kunt u telefonisch aanvragen op
het nummer 02 755 30 70. Indien u nog extra info wenst, kunt u ook telefonisch contact opnemen of mailen naar duurzaamheid@kortenberg.be.
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DIERVRIENDELIJK (VER)HUREN
GEMEENTEBESTUUR

In Vlaanderen heeft één op vijf huishoudens een hond, één op vier huishoudens heeft een kat: allemaal baasjes die hun huisdier zien als een
belangrijk deel van hun gezin.

zijn dat de huurder zich in de handen wrijft. De huurder is namelijk verplicht om de woning in goede staat achter te laten en het huisdier mag
geen overlast veroorzaken.

Huisdieren welkom!
Waar wringt dan het schoentje? Wel: één op vier Vlamingen is geen eigenaar, maar huurder van een appartement of een huis. Huurders met een
huisdier worden vaak geconfronteerd met verhuurders die hen dat recht
willen ontzeggen, waardoor het vinden van een geschikte huurwoning
geen eenvoudige klus is.
Het standaard modelcontract dat wordt aangereikt aan alle verhuurders
bevat een clausule die stelt dat huisdieren altijd zijn toegelaten, tenzij de
huurwoning daar niet geschikt voor is. Dit om te vermijden dat kandidaathuurders met een huisdier noodgedwongen afscheid moeten nemen van
hun geliefkoosde huisgenoot wanneer ze gaan huren.

Meer weten? Lees de rubriek ‘Mag ik huisdieren houden in mijn huurwoning?’ via de website vlaanderen.be/huurcontracten-voor-woningen.

Geen vrij spel
Dat ‘huisdieren toegelaten’ de norm is, betekent overigens niet dat de
huurder vrij spel krijgt. Want hij blijft aansprakelijk voor de overlast en/of
schade die het dier veroorzaakt. U hoeft als verhuurder dus niet bang te

Mobiliteit
HUREN PARKEERPLAATSEN DE BAREEL
GEMEENTEBESTUUR

Door de parkeerdruk in het centrum van Kortenberg is het vaak moeilijk om een goede parkeerplaats in de buurt
van uw woning te vinden. De gemeente heeft 20 parkeerplaatsen ter beschikking in de ondergrondse parking
Bareelplein (inrit Stationstraat), waarvan er momenteel nog 7 beschikbaar zijn. De ondergrondse parkeerplaatsen
Bareelplein worden voor de gemeente verhuurd aan een marktconforme prijs van 55 euro per maand.
De afgesproken regels voor het aanvragen van een parkeerplaats:
• Er wordt één parkeerplaats per woonadres toegekend.
• De parkeerplaats mag niet worden doorverhuurd.
• De parkeerplaats is voor dagelijks gebruik, dus geen voertuigen met 0-nummerplaten, mobilhomes, caravans
of aanhangwagens.
Het reglement over het toewijzen van de parkeerplaatsen vindt u terug op de website van Kortenberg
(https://www.kortenberg.be/reglement-parkeerplaats-bareel-2018) of kunt u opvragen bij de dienst Mobiliteit.
Indien u een parkeerplaats wenst te huren, stuurt u een e-mail naar mobiliteit@kortenebrg.be met als onderwerp ‘Ondergrondse parkeerplaatsen
Bareelplein’.
Inschrijven kan ook telefonisch op het nummer 02 755 30 70, of per brief ter attentie van de dienst Mobiliteit: Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg.
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Welzijnshuis
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER!
Van 27 februari tot en met 7 maart 2021 is het de 35ste Week van de Vrijwilliger.

Met 164 zijn ze, de vrijwilligers die zich voor het Welzijnshuis inzetten.
Daarnaast zijn er 116 helpers in het initiatief ‘Kortenberg Helpt’ actief.
Omwille van het coronavirus werden er bepaalde projecten met vrijwilligers – voor een tijdje – op pauze gezet. Andere projecten werden coronaveilig gemaakt en zijn actiever dan ooit!
De helpende handen van vrijwilligers maken een belangrijk verschil in de
werking van het Welzijnshuis en het is mede dankzij de inzet van de vrijwilligers dat het Welzijnshuis een open en warm huis kan zijn!
Sommige vrijwilligers zijn elke dag actief, anderen maken zich met
momenten vrij. De ene vrijwilliger heeft veel tijd, de andere wat minder.
Maar één ding hebben ze gemeen: ze doen wat ze kunnen en ze maken
een positief verschil in de gemeente Kortenberg. Ze zetten hun talenten in
en doen dat met veel plezier en voldoening.
Zo geven ze zuurstof aan de gemeente!
Enkele vrijwilligers aan het woord:
• ‘Het telefoneren met de groep oudere inwoners was best interessant en
vaak hartverwarmend.’ (Relinde, helpster van ‘Kortenberg Helpt’)
• ‘Zo fijn om te zien hoe dankbaar mensen zijn als je ze kan helpen. Ik heb
boodschappen voor een weduwe uit mijn buurt gedaan en ze was zo
dankbaar. Blij dat ik mijn steentje kan bijdragen in deze vreemde tijden…’ (Katrien, helpster van ‘Kortenberg Helpt’)
• ‘De hond van een gezin dat in quarantaine zat, moest uitgelaten worden.
Ik heb dat met plezier gedaan! Het was een welkome afwisseling tijdens
mijn pauzes, even een luchtje scheppen en ondertussen een dienst bewijzen aan anderen.’ (Anthony, helper van Kortenberg Helpt)

• ‘We hebben veel mooie herinneringen, maar vooral het besef dat vluchtelingen mensen zoals wij zijn, met dezelfde dromen en idealen, en met
een ongelofelijke veerkracht en wil om die te realiseren.’ (Julie en Lieve,
vrijwilligsters bij het project Wegwijs van het Welzijnshuis, dat zorgt
voor begeleiding van anderstalige nieuwkomers – lees hun getuigenis
op kortenberg.be/getuigenis-vrijwilligers-wegwijs)
Om al de vrijwilligers van het Welzijnshuis, die vaak achter de schermen
hun steentje bijdragen, te bedanken, is er de Week van de Vrijwilliger.
Tijdens de Week van de Vrijwilliger laten we samen zien dat we die inzet
niet vanzelfsprekend vinden.
Doorheen het jaar waardeert de gemeente Kortenberg de vrijwilligers door
het aanbieden van vormingen, infosessies en begeleidingsmomenten, …
en door dankbaar te zijn!
Normaal wordt er in maart een vrijwilligersfeest door het Welzijnshuis
georganiseerd. Vorig jaar werd het jaarlijks bedankingsfeest afgelast
omwille van de coronacrisis. Om ervoor te zorgen dat het feest voor de
vrijwilligers van het Welzijnshuis dit jaar wel kan plaatsvinden, wordt dit
feest verzet naar het najaar van 2021.
Ondertussen houden we afstand, maar laten we elkaar niet los. Samen
sterk, dank u wel!
Meer info over vrijwilligerswerk in Kortenberg? Neem een kijkje op
kortenberg.be/vrijwilligers-welzijnshuis of neem contact op met de
coördinator van vrijwilligerswerk via vrijwilligers@kortenberg.be of
02 755 23 10.
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KORTENBERG HELPT
‘Kortenberg Helpt’ is een initiatief dat midden maart 2020, in volle coronacrisis, opgericht werd. Het heeft als doel:
1. inwoners van Kortenberg met een hulpvraag op een snelle en
eenvoudige manier te helpen.
2. het bieden van hulp aan andere Kortenbergenaren tijdens de coronacrisis mogelijk te maken.
3. mensen met elkaar in contact te brengen.
Ondertussen werden al 154 hulpvragen van inwoners (voornamelijk van oudere inwoners) gesteld, via de noodtelefoon Kortenberg Helpt (02 755 22 77)
en via het online aanvraagformulier kortenberg.be/kortenberg-helpt.
De meeste hulpvragen die binnenkomen zijn van eenzame inwoners die graag af en toe een belletje krijgen van een vrijwilliger of van inwoners die nood
hebben aan iemand die medicijnen brengt voor hen. Ook andere hulpvragen werden gesteld (vervoer, boodschappen, huisdieren uitlaten, …).
Al 116 helpers hebben hun hulp aangeboden om een verschil te maken: zij hielpen met de verdeling van de mondmaskers, het contacteren van eenzame
inwoners, de 5 belrondes aan inwoners boven de 75 jaar, …
Dankzij ‘Kortenberg Helpt’ kunt u hulp vragen of zelf hulp aanbieden.
Hulp aanbieden
Wilt u ook een verschil maken? Wilt u ook andere Kortenbergenaren helpen tijdens de coronacrisis?
• Help eerst de mensen in uw directe omgeving (buren, familie, vrienden). Download eventueel op de gemeentelijke website het kaartje dat aangeeft dat
u hulp biedt (kortenberg.be/kortenberg-helpt) en steek het kaartje bij uw buren in de bus. Zo weten uw buren dat ze op uw hulp kunnen rekenen.
• Indien u dat wenst, kunt u zich ook kandidaat stellen voor Kortenberg helpt (kortenberg.be/hulpaanbod-kortenberg-helpt-aanmeldformulier)
Hulp vragen
Hebt u zelf hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Vraag hulp via het online aanvraagformulier kortenberg.be/hulpvraag-kortenberg-helptaanvraagformulier of bel naar: 02 755 22 77, op weekdagen tussen 9 en 17 u.
Samen sterk!
Meer info? kortenberg.be/kortenberg-helpt, kortenberghelpt@kortenberg.be of 02 755 22 77 (op weekdagen tussen 9 en 17 u.)
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DE KAPSTOK
De Kapstok is een tweedehandswinkel in Kortenberg die gekregen kleding,
schoenen en accessoires een nieuw leven geeft. Behalve aan duurzaamheid wil De Kapstok ook bijdragen aan een zorgzame samenleving.
In De Kapstok vindt u steeds betaalbare basisstukken en leuke ‘folietjes’. De
Kapstok verkoopt aan zachte prijzen. Zodat iedereen zich iets ‘nieuws’ kan
veroorloven. De winkel wordt volledig bemand door vrijwilligers, die zich
dagelijks bezighouden met sorteren, presenteren en verkopen. Alle kleren
in de winkel zijn schenkingen.
Het binnenbrengen van kledij kan in een gesloten zak en tijdens de openingsuren. Vanzelfsprekend wordt er nog steeds rekening gehouden met
de veiligheidsregels:
• Er mag op elk moment slechts één klant in de winkel zijn.
• U blijft maximaal 15 minuten binnen.
• U draagt een mondmasker en ontsmet uw handen.
• Brengt u kledij binnen, doe dat dan in een afgesloten zak. U kunt geen
zakken voor de deur zetten als de winkel gesloten is, want dat staat
gelijk aan sluikstorten!
Zo houdt u het veilig voor de vrijwilligers en de andere klanten!

Openingsuren:
Maandag: 10 tot 12.30 u., van 13.30 tot 15.30 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 10 tot 12.30 u., van 13.30 tot 15.30 u., van 16 tot 18 u.
Donderdag: 10 tot 12.30 u., van 13.30 tot 15.30 u., van 16 tot 18 u
Vrijdag: van 10 tot 12.30 u., van 13.30 tot 15.30 u.
Zaterdag: van 10 tot 12.30 u.
Zondag: gesloten

GEMEENTELIJKE MANTELZORGONDERSTEUNING: UITBREIDING NAAR
ZORGBEHOEVENDEN MET EEN ZORGPROFIELSCHAAL VAN 34 PUNTEN
Naast de Vlaamse mantelzorgpremie betaalt het Welzijnshuis ook een
gemeentelijke mantelzorgpremie aan mantelzorgers. Vanaf 2021 kan deze
premie ook aangevraagd worden door zorgbehoevenden die een zorgprofielschaal (BEL-foto) hebben van minimum 34 punten.
Voorwaarden voor de zorgbehoevende:
• U woont in Kortenberg in uw thuisomgeving (niet in een woonzorgcentrum of andere instelling);
• U hebt geen recht op de gemeentelijke sociale-pedagogische toelage;
• U ontvangt maandelijks de Vlaamse zorgpremie van 130 euro of u kunt
een zorgprofielschaal voorleggen van minimum 34 punten;
• U bent zelf geen mantelzorger.
Een zorgprofielschaal kan opgemaakt worden door een erkende dienst
voor gezinszorg, door de diensten maatschappelijk werk die verbonden

zijn met de ziekenfondsen of door een maatschappelijk werker van het
Welzijnshuis (dienst Senioren & Zorg)
Een aanvraag indienen?
U kunt de gemeentelijke mantelzorgpremie het hele jaar door aanvragen
in het Dienstencentrum van het Welzijnshuis. U kunt uw aanvraag online
doen via kortenberg.be/gemeentelijke-mantelzorgpremie of u kunt het
aanvraagformulier afhalen in het Dienstencentrum of aan de welzijnsbalie
in het Administratief Centrum.
Wenst u meer info over de gemeentelijke mantelzorgondersteuning, dan
kunt u terecht bij: Geert Gevers, Dienst Senioren & Zorg, Beekstraat 25,
Kortenberg
• 02 755 23 10
• gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
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VRIJETIJDSPAS MET SOCIAAL TARIEF
Houdt u van sport of cultuur? Gaat uw kind graag
naar de speelpleinwerking, jeugdbeweging of
een vakantiekamp? Of gewoon naar de Bib?
Als u moet rondkomen met een beperkt inkomen,
zijn het vaak net zulke dingen die eerst wegvallen.
Met de vrijetijdspas wil de gemeente Kortenberg
daar iets aan doen. De pas laat u toe om tegen verminderd tarief deel te nemen aan activiteiten van de gemeentelijke diensten en van het Welzijnshuis of lid te worden van de Bib. Daarnaast kunt u
met deze pas ook een tegemoetkoming ontvangen voor lidgelden, uitrusting of deelnamegeld van kampen georganiseerd door erkende
Kortenbergse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.
50 of 75 procent korting
Een vrijetijdspas kunt u aanvragen bij het Welzijnshuis. Na een sociaal
onderzoek wordt de vrijetijdspas uitgereikt vanaf de maand van aanvraag
tot het einde van het lopende kalenderjaar. De vrijetijdspas is gratis en

geeft recht op een onmiddellijke korting
van 50% of 75% op de kostprijs van de
activiteiten georganiseerd door de
gemeente of door het Welzijnshuis. De
tussenkomst voor de onkosten
gemaakt voor lidgeld, uitrusting of
deelnamegeld aan activiteiten van verenigingen bedraagt ook 50% of
75%, overeenkomstig de toegekende vrijetijdspas.
Een vrijetijdspas aanvragen
Wilt u een vrijetijdspas aanvragen? Maak dan een afspraak met de sociale
dienst van het Welzijnshuis. Neem zeker het bewijs van inkomsten van de
laatste drie maanden mee van elk inwonend gezinslid (+18 jaar) en uw
identiteitskaart.
Meer info
Sociale dienst – 02 755 30 70 - socialedienst@kortenberg.be

Dienstencentrum
DIGITALE ONDERSTEUNINGSPUNTEN VOOR MANTELZORGERS:
MANTELZORG IN TIJDEN VAN CORONA, HAAL HET BESTE UIT ELKE DAG!
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.
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 maart
Is voor u een glas halfleeg of halfvol? Lijkt het alsof anderen al het geluk
krijgen en u niet?

Onze gedachten en bekommernissen vormen ons leven en zijn het
resultaat van een proces dat zich in ons hoofd afspeelt. Maar we kunnen
die gedachten ook een positieve draai geven, zoals 'wat liep er vandaag
wel goed' en 'wat kan ik meenemen naar de toekomst'. We wisselen
tijdens deze online praatgroep verhalen uit over de mooie momenten in
ons eigen mantelzorgverhaal.
Praktisch
Dinsdag 30 maart van 18.30 tot 20 u.
Digitaal (u ontvangt ten laatste maandag 29 maart een link om deel te
nemen)
Kosteloos
Inschrijving vóór 28 maart via dienstencentrum@kortenberg.be of
02 755 23 10
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Gezondheid en zorg
MAMMOBIEL VANAF 18 MAART IN KORTENBERG
Doe mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker en laat u tweejaarlijks screenen
In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met een
bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek
spoort alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar
ertoe aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Een screeningsmammografie kan afwijkingen in uw borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat u er zelf iets van merkt.
Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op een
succesvolle behandeling en genezing groter.
Ook jonge vrouwen kunnen borstkanker krijgen.
Maar het risico is veel kleiner. Ruim drie kwart van
alle borstkankers komt voor bij vrouwen die ouder
zijn dan 50.
Hoe kunt u deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker?
U kunt op twee manieren deelnemen:
• met de uitnodigingsbrief die u thuis ontvangt
• met een voorschrift van uw (huis)arts.
Het onderzoek is volledig gratis als u bij een Belgisch ziekenfonds bent aangesloten. U betaalt dus ook geen remgeld.
U ontvangt een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) als u de voorbije twee jaar geen screeningsmammografie liet nemen. Die
uitnodiging geldt als voorschrift voor een screeningsmammografie. De brief stelt u meteen ook een dag en uur voor een afspraak in de mammobiel voor.
Handig, maar u kunt die afspraak uiteraard altijd wijzigen.
U beslist zelf of u deelneemt of niet. Informeer u goed. Dan weet u wat het onderzoek inhoudt en wat de bedoeling ervan is. Hebt u vragen? Surf naar
bevolkingsonderzoek.be of bel het Centrum voor Kankeropsporing op het gratis nummer 0800 60 160 (elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 u.). Na
het intikken van uw postcode helpt het CvKO u graag verder.
U kunt terecht voor een screening in de mammobiel van 18 tot en met 25 maart op de parking van het Gemeenteplein in Everberg.
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Politie
Naam Onderdeel
BLAUWE ZONE: IS UW PARKEERTIJD
VERSTREKEN, DAN BENT U VERPLICHT
UW PARKEERPLAATS TE VERLATEN!
De locaties waar het gebruik van
de parkeerschijf verplicht is, kan
men herkennen aan de blauwe
verkeersborden met de witte ‘P’
en het symbool van een parkeerschijf.

In een aantal straten en pleinen in Kortenberg is de parkeertijd beperkt,
omdat ze aangeduid werden als blauwe zone. De politiezone HerKo en de
gemeenschapswachten merken met regelmaat op dat bestuurders hun
parkeerschijf in de blauwe zone niet correct gebruiken. Graag zetten we
hier de belangrijkste informatie op een rijtje.
• Zet het pijltje van de parkeerschijf op het (eerstkomende) tijdstip van
aankomst. Wanneer u bijvoorbeeld tussen 10.01 en 10.30 u. aankomt,
zet u de schijf op 10.30 u.
• Plaats de parkeerschijf steeds achter de voorruit van uw wagen.
• De maximale parkeertijd bedraagt 2 uur, tenzij anders aangegeven.
• Wanneer de maximale parkeertijd verstreken is, bent u verplicht om de
parkeerplaats te verlaten. Het is niet toegelaten om de wagen te laten
staan en de parkeerschijf aan te passen.
• In de gemeente Kortenberg moet u de parkeerschijf in de blauwe zone
gebruiken tussen 9 en 18 u. (behalve op zon- en feestdagen), tenzij
anders vermeld.
• Voertuigen die gebruikt worden door personen met een beperking
moeten geen schijf plaatsen, op voorwaarde dat de parkeerkaart voor
personen met een beperking achter de voorruit is aangebracht.

Er zullen gericht controles uitgevoerd worden op het correcte
gebruik van de parkeerschijf.
Gelieve uw schijf dan ook steeds
goed zichtbaar te leggen met een
juiste aanduiding van aankomst
zoals hierboven beschreven. Is
uw tijd verstreken, gelieve uw
parkeerplaats te verlaten. Bent u in overtreding, dan kunt u een retributie
ontvangen van 25 euro.
Hebt u na het lezen van dit artikel nog vragen? Aarzel dan niet om politiezone HerKo te contacteren via pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.

REGISTREER HET SERIE- EN IMEI-NUMMER VAN UW GSM
Wanneer uw gsm wordt gestolen, doet u zo snel als
mogelijk aangifte bij de politie. De politie zal enkele
gegevens van uw toestel vragen: onder andere het
merk, type, het serie- en het IMEI-nummer. Deze
gegevens zijn nodig om het toestel te kunnen seinen
als een gestolen voorwerp. Uw gsm komt dan in een
nationale databank terecht die toegankelijk is voor alle
politiediensten. Zo kan de politie, wanneer zij uw gsm
vindt, vaststellen dat het een gestolen toestel is dat
uw eigendom is. Uw gsm heeft een uniek serie- en
een IMEI-nummer. Om deze nummers te kennen, typt
u op het toetsenbord van uw gsm: *#06#. Bewaar
deze nummers dus goed.
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SNELHEIDSMETINGEN JANUARI
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 januari
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Frans Mombaersstraat
(richting Mechelsesteenweg)

50 km/u.

2.085

53

8,5

Haaggatstraat (richting Dorpsplein)

50 km/u.

509

53

8,9

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in januari snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 8,4 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders januari
Straat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste voertuigen

Annonciadenstraat

30 km/u.

206

7,3 %

Frans Mombaersstraat

50 km/u.

114

9,6 %

Kouterstraat

50 km/u.

156

2,6 %

Leuvensesteenweg

50 km/u.

635

7,1 %

Hulstbergstraat

70 km/u.

223

2,7%

Leuvensesteenweg

70 km/u.

330

2,7 %

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste voertuigen

Sterrebeeksesteenweg

50 km/u.

54.685

0,6 %

Wijnegemhofstraat

50 km/u.

51.595

0,7 %

Flitspalen januari
Straat
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Prikbord
KORTENBERG KIEST DORPSDICHTER
GEMEENTEBESTUUR

Op donderdag 28 januari, niet toevallig gedichtendag, werd de
keuze van de allereerste dorpsdichter van Kortenberg
bekendgemaakt.
Johan Teirlinck, afkomstig uit Meerbeek, is docent literatuur en
filosofie in het hoger onderwijs. Hij publiceerde reeds enkele dichtbundels en romans en mag zich nu ook voor een periode van drie
jaar officieel ‘Dorpsdichter’ noemen.
Kandidaten werd gevraagd drie gedichten, waarvan minstens één
met een verwijzing naar Kortenberg, te bezorgen aan de jury.
De driekoppige, onafhankelijke en deskundige jury oordeelde dat
Johan Teirlinck met zijn inzendingen een frisse en ongedwongen
kijk op de gemeente Kortenberg combineerde met taalkundige
inventiviteit, herkenbaarheid, relativeringsvermogen en gedegen
woordkunst.
Het was vooral Johans haiku die de jury erg kon bekoren, een verwijzing naar het kunstwerk op de rotonde op de Leuvensesteenweg.

Op de rotonde
In een rechte scheve hoek
Stut de boom het staal
De Kortenbergse dorpsdichter verbindt
zich ertoe om jaarlijks minstens vijf
gedichten te publiceren die betrekking
hebben op Kortenberg. Deze gedichten zullen zichtbaar zijn in het straatbeeld en/of op gemeentelijke evenementen.
De bekendmaking van de dorpsdichter
gebeurde aan de hand van een mooie
raamtekening van kunstenaar Jurgen
Walschot op het raam van de Bib.

Dorpsdichter
Johan Teirlinck
Raamtekening door Jurgen Walschot
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JANUARI IN BEELD

De binnenwerkzaamheden aan het nieuwe OC Berkenhof vorderen goed. In januari werden onder meer een keuken en een
badgesysteem geïnstalleerd. In het najaar van 2021 zal het
gebouw plechtig geopend worden. Vanaf april zullen er wel al
noodgedwongen activiteiten van de vakantiewerking plaatsvinden omdat in GC Colomba het vaccinatiecentrum werd ingericht.

Op donderdag 28 januari ging de opbouw van het Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg van start. Hier zullen de inwoners van de gemeenten
Kortenberg, Bertem en Herent hun coronavaccin toegediend krijgen. Als eerste stap werd vloerbescherming aangebracht, zodat de nieuwe sportvloer van de sporthal niet beschadigd zou worden. Nadien kon begonnen worden met de opbouw van de registratie- en vaccinatieruimtes.
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Omwille van het coronavirus werd de jaarlijkse feestmaaltijd voor de senioren van Kortenberg in GC Colomba vervangen door een lekkere feestmaaltijd aan huis. 232 senioren schreven zich in. Uit deze inschrijvingen werden vijf gelukkigen verrast met een coronaveilig optreden aan huis.

De bewoners van de serviceflats
Dry Coningen werden op vrijdag
29 januari verrast met een coronaveilig optreden. Vanop hun terras of
vanop veilige afstand in de tuin
genoten ze van het optreden met
bekende meezingers. Sommigen
onder hen deden zelfs een dansje.
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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 je ziek bent, dan kun je 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

JEUGDBOEKENMAAND

Maart is een speciale maand! Het is namelijk al de 50ste Jeugdboekenmaand.
Het thema van dit jaar? ‘Feest!’, natuurlijk! Een goed moment dus om iets bijzonders te doen
voor alle jonge lezers in de Bib. Een echte uitdaging gaat dat worden.
Je kent vast wel de boeken van Mathilda Masters, de grappige verhalen over de prins van
Mocano. Deze schrijfster heeft speciaal voor jou een verhaal geschreven over feest. Maar het
slot heeft ze niet geschreven. Want dat mag jij doen!
Vanaf maandag 1 maart vind je in een speciale Jeugdboekenstand in de jeugdafdeling
van de Bib het verhaal. Smul van dit verhaal en klim dan in je pen en schrijf op hoe het
volgens jou afloopt. Lever het daarna in aan de infobalie in de Bib. Je hebt hiervoor de tijd
tot en met woensdag 24 maart. En dan maar hopen dat jouw verhaal gekozen zal
worden door Mathilda Masters!
Op zaterdag 3 april
komt
Mathilda
Masters zelf naar de
Bib om het winnende verhaal voor
te lezen en te vertellen over haar
werk. De schrijvers van de 15
beste verhalen zullen hiervoor
worden uitgenodigd.

Van maandag 1 tot en met
woensdag 24 maart
Tijdens de openingsuren van de Bib
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be
of 02 755 22 90
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(De Bib in samenwerking met
Dienstencentrum Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

HUISKAMERCONCERTJE IN DE BIB!

Om het toch even gezellig te maken organiseren de Bib en het
Dienstencentrum een huiskamerconcertje met gekende liedjes van
vroeger. De beentjes mogen waarschijnlijk nog niet op de dansvloer, al
zittend zwieren zal wel lukken. Kris Poels zet de sfeer erin met synthesizer. Heel af en toe een valse noot of even uit de maat, het kan geen
kwaad.

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: MAAK DE MOOISTE
FOTO’S MET JE SMARTPHONE

Een bekende fotograaf zei ooit ‘De beste camera is diegene die je op zak
hebt’. Niets is minder waar, de smartphones van vandaag zijn immers
hoogtechnologische wondertjes waarmee je prachtige foto’s kunt
maken. In deze sessie geeft digidokter-van-dienst Peije, zelf professioneel fotograaf, je tips en tricks om je smartphonefotografie naar een
hoger niveau te tillen.
Na de sessie staat Peije je bij met al je tablet- en smartphonevragen.
Deze sessie vindt digitaal plaats.

Dinsdag 16 maart van 14 tot 15.30 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: vrijetijdsbalie@kortenberg.be of 02 755 30 70
of dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

FILM IN DE BIB:
‘PARASITE’

Regie: Bong Joon-ho (Zuid-Korea,
2019 – 127 minuten)
Met: Choi Woo-sik en Park So-dam
Nederlands ondertiteld
De tragikomische thriller 'Parasite' volgt de familie Kim, die in permanente geldnood verkeert. Met behulp van enkele vervalste diploma’s
slaagt zoon Ki-woo erin om bij de welgestelde familie Park aan de slag
te gaan als huisleraar. Hij maakt van zijn nieuwe positie misbruik door
ook zijn gezinsleden aan een baan bij de familie te helpen. Wanneer de
familie Park een paar dagen gaat kamperen, neemt de familie Kim haar

Zaterdag 27 maart om 10 u.
Online
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan
via kortenberg.kwandoo.com
Meer info:
vrijetijdsbalie@kortenberg.be
of 02 755 30 70

intrek in het huis van de Parks, maar het weekendje verloopt niet volgens plan.
‘Parasite’ won in 2019 de Gouden Palm op het Festival van Cannes en
vorig jaar – als eerste niet-Engelstalige film ooit – de Oscar voor beste
film.
‘Het ultieme voorbeeld van een entertainende crowdpleaser met een
hoog artistiek gehalte’ (De Filmkrant)
‘Meesterlijk gefilmd, vlijmscherpe satire én een verrukkelijk grappige
publiekslieveling.’ ★★★★★ (De Morgen)
Vrijdag 26 maart 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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(Dienst Jeugd)
GEMEENTEBESTUUR

EEN SPEELSTRAAT ORGANISEREN?
Alvast wil de dienst Jeugd enkele belangrijke
zaken uit het reglement benadrukken:
• Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3de of 66% van de bewoners van
de straat akkoord gaat met de invoering van
de speelstraat;
• Een speelstraat kan ingericht worden voor
een aaneensluitende periode van maximaal
14 dagen;
• Een speelstraat kan enkel ingevoerd worden als minimaal drie peters/meters,
wonende in de straat, zich engageren voor de organisatie en het zelf
dagelijks plaatsen en weghalen van de nodige signalisatie.

De plannen voor de paas- en zomervakantie
krijgen stilaan vorm. Laat kinderen nog meer
naar hartenlust spelen en bouw je eigen straat
om tot een speelstraat!
Wat is een speelstraat?
Je straat kan tijdens de paas- en/of zomervakantie een speelparadijs voor kinderen worden. De gemeente zorgt voor nadarhekken
om aan de uiteinden van de straat te plaatsen
zodat deze minder toegankelijk wordt voor
auto’s. Dit maakt dat kinderen vrijuit in de straat kunnen voetballen,
stoepkrijten, een fietsparcours bouwen, hinkelen, schminken, waterspelletjes spelen, rolschaatsen, een één-tegen-allenspel organiseren,
tafels buitenzwieren en met zijn allen knutselen en koekjes bakken of
een kinderknalfuif organiseren. Gezelligheid troef en voor kinderen de
ideale gelegenheid om zorgeloos met elkaar in de straat te ravotten!
Hoe maak je van jouw straat een speelstraat?
Dit doe je door bij de gemeente een (online) aanvraag in te dienen tot
het organiseren van een speelstraat. De uitgebreide voorwaarden, het
reglement en het in te vullen aanvraagformulier vind je terug op
www.kortenberg.be/speelstraat .

De gemeente Kortenberg stelt gedurende één dag een gratis springkasteel ter beschikking aan aangevraagde en goedgekeurde speelstraten.
Voor de paasvakantie kunnen aanvragen nog ingediend
worden tot en met zondag 7 maart.
Voor verdere vragen en extra informatie met betrekking tot het
organiseren van speelstraten, kun je terecht bij jeugd@kortenberg.be
of 02 755 30 70.

(Dienst Cultuur)

TOUR ELENTRIK ZOEKT ARTISTIEK TALENT

Tour Elentrik is een street art project waarbij lokale en professionele artiesten samen aan de slag gaan om
monotone en grijze elektriciteitskasten te voorzien van een knappe kunstlaag!
Kortenberg zoekt artistiek talent in de vorm van amateurkunstenaars of lokale creatievelingen die zich kandidaat stellen om een ontwerp aan te brengen op een nutsvoorzieningskast.
Alle jongeren tot 25 jaar met aanleg voor creativiteit zijn welkom!

© cara nimmegeers

GEMEENTEBESTUUR

Dit is een unieke kans om jouw werk te tonen aan een ruim publiek. Voel je je geroepen om aan de slag te
gaan? Stel je dan kandidaat via: cultuur@kortenberg.be met je naam, motivatie, e-mail en telefoonnummer.

© merel verelst

Veel goesting, maar weinig of geen ervaring? In het voorjaar zal je een workshop kunnen volgen waarin de
basistechnieken worden uitgelegd. Daar zal je handige tips krijgen om direct aan de slag te kunnen.
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(vtbKultuur Kortenberg)

BEESTIG MOOI, HET DIER IN DE KUNST, ONLINE LEZING DOOR DR. JAN VAES
Van oudsher worden dieren in de kunst weergegeven, denk maar aan de prehistorische grottekeningen van bizons. Dieren vormen een
belangrijk onderdeel van de omgeving en het
leven van de mens, als voedselbron, hulpkracht
(jachthonden, paarden) en ook als huisdier.
Al vroeg worden aan afgebeelde dieren menselijke eigenschappen toegekend. In verschillende
landen of periodes kan die betekenis verschillen.
Zo stond de uil in het oude Griekenland voor
wijsheid, terwijl het nachtdier in de 16de eeuw
werd geassocieerd met domheid en slechte
zaken. Ook de slang wordt vaak met het kwaad
De dieren gaan aan boord van de Ark van Noach, Jan Bruegel de Oude.
in verband gebracht. De aap staat voor ondeugd
en wellust, de hond voor (huwelijks)trouw of waakzaamheid.
Een of twee dagen vooraf wordt de link doorgestuurd.

Vrijdag 5 maart van 19.30 tot 21 u.
Online
8 euro, 7 euro leden
Meer info: kortenberg@vtbkultuur.be of 0475 31 57 29

(Jump-up vzw)

(Oudercomité De Boemerang)

ROPESKIPPING
VOOR KLEUTERS

DE BOEMERANG ORGANISEERT
DE LEKKERSTE ‘RONDE VAN VLAANDEREN!’

Ropeskipping voor kleuters; dat is een
acrobatische vorm van touwtjespringen,
een leuke sport om vanaf 6 jaar te beoefenen! Om met deze sport al even kennis
te maken, richt Jump-up vzw, de ropeskippingclub van Kortenberg, acht initiatielessen in voor alle jongens en meisjes
uit de derde kleuterklas (vanaf geboortejaar 2015)
Zaterdag 27 februari, zaterdag 6, zaterdag 13, zaterdag 20 en
zaterdag 27 maart, zaterdag 3 en zaterdag 24 april en
zaterdag 1 mei, telkens van 11.45 tot 12.45 u.
Turnzaal GBS De Regenboog
32 euro voor acht lessen
Meer info en inschrijven: www.jump-up.be

Op zaterdag 6 maart organiseert basisschool De Boemerang uit
Meerbeek de jaarlijkse restaurantdag. Dit jaar kun je in de voormiddag
Vlaamse klassiekers afhalen op school (zelf nog op te warmen). Je hebt
de keuze tussen een vispannetje, balletjes in tomatensaus, vol-au-vent,
stoofvlees op Vlaamse wijze en vegetarische lasagne. Er is ook keuze in
lekkere voor- en nagerechten. Meer gedetailleerde info en vooraf
bestellen en betalen is noodzakelijk via http://tiny.cc/deboemerang
vóór vrijdag 26 februari.
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(WTC ’t Wieltje)

START VAN HET NIEUWE FIETSSEIZOEN
Velen onder ons zijn vorig
jaar (opnieuw) beginnen
fietsen. Dit kan in Kortenberg
ook in clubverband bij WTC
‘t Wieltje. Vanaf zondag
7 maart start er voor wielertoeristen elke zondag om
9 u. een clubrit op het
Dr. V. De Walsplein. De recreatieve fietsers (familiefietsen
en e-bikes) starten op
vrijdag 2 april om 18.30 u.
Uiteraard volgt WTC ’t Wieltje
de op dat moment geldende
coronaregels.
Voor meer informatie kun je
steeds terecht op de website
www.wtc-twieltje.be.

Vier
Vier
Zondag 7 maart om 9 u. of vrijdag 2 april om 18.30 u.
Dr. V. De Walsplein
Meer info: www.wtc-twieltje.be
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(Samana)

Vier het leven

VIER HET LEVEN MET SAMANA

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.
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Vier het leven
met Samana

0485 35 97 97
•
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• Everberg: Gerda Van Hamme, 02 759 52Ik70,
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loopt, ik zet me klaar
• Erps-Kwerps: Myriam Van Tricht, 0485 35 97 97, myriamvantricht@gmail.com
Ook al ben ik chronisch ziek
• Meerbeek: Rosa Vrebos, 02 759 73 51, Mijn
rosa.vrebos@skynet.be
zorgen lijken minder zwaar

Meerbeek
Rosa Vrebos
rosa.vrebos@skynet.be
02 759 73 51
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Kortenberg
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Myriam Van Tricht
myriamvantricht@gmail.com
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•

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

Van ma 01/03/21 tot
woe 24/03/21

Jeugdboekenmaand

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

bibliotheek@kortenberg.be, 02 755 22 90

Ma 01/03/21, 08/03/21,
15/03/21, 22/03/21 en
29/03/21
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 02/03/21, 09/03/21,
16/03/21, 23/03/21 en
30/03/21
van 20:00 tot 21:00

Salsation volwassenen

Fidastic

Turnzaal De Boemerang

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

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

Fietsgraveren

Gemeente Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Kosteloos

Woe 03/03/21,
10/03/21, 17/03/21,
24/03/21 en 31/03/21
van 14:00 tot 15:00

Musicallessen

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

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

Woe 03/03/21,
10/03/21, 17/03/21,
24/03/21 en 31/03/21
van 15:00 tot 16:00

Choreology

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 5, info@fidastic.be,
0476 99 22 51

Woe 03/03/21
van 19:00 tot 21:00

Persoonlijke toelichting
bij RUP Noodbosweg

Dienst Omgeving

Administratief Centrum

Afspraak verplicht.
Bel 02 755 30 70

Woe 03/03/21
van 20:00 tot 21:30

Infosessie 'Pesticidenvrij
beheer van verharding
en tuinen'

EcoWerf i.s.m. Vlaco

Online

Inschrijven d.m.v. een e-mail
naar afvalpreventie@ecowerf.be

Vrij 05/03/21, 12/03/21,
19/03/21 en 26/03/21
van 19:00 tot 20:00

Salsation kinderen

Fidastic

Turnzaal De Negensprong

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

Wat

Organisator

Waar

Info

Vrij 05/03/21
van 19:30 tot 21:00

Beestig mooi, het dier in
de kunst, online lezing door
dr. Jan Vaes

vtbKultuur Kortenberg

Online

€ 8, € 7 leden,
kortenberg@vtbkultuur.be,

Vrij 05/03/21, 12/03/21,
19/03/21 en 26/03/21
van 20:00 tot 21:00

Salsation volwassenen

Fidastic

Turnzaal De Negensprong

€ 5,
info@fidastic.be,
0476 99 22 51

Za 06/03/21
van 09:00 tot 12:00

Persoonlijke toelichting
bij RUP Noodbosweg

Dienst Omgeving

Administratief Centrum

Afspraak verplicht.
Bel 02 755 30 70

Za 06/03/21 en
20/03/21
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 06/03/21, 13/03/21,
20/03/21, 27/03/21,
03/04/21, 24/04/21,
01/05/21
van 11:45 tot 12:45

Ropekipping voor kleuters

Jump-up vzw

Turnzaal GBS De Regenboog

€ 32,
www.jump-up.be

Za 06/03/21

De Lekkerste Ronde van
Vlaanderen - Restaurantdag

GBS De Boemerang

Ophaling op school

http://tiny.cc/deboemerang

Zo 07/03/21 om 09:00

Start van het nieuwe
fietsseizoen

WTC 't Wieltje

Dr. V. De Walsplein

www.wtc-twieltje.be

Di 16/03/21
van 14:00 tot 15:30

Huiskamerconcertje
in de Bib

Bibliotheek Kortenberg
in samenwerking met
Dienstencentrum
Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
vrijetijdsbalie@kortenberg.be, 02 755 30 70,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10

Di 16/03/21 en woe
17/03/21

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 16/03/21
van 19:30 tot 21:30

Tuinles

Markant
Groot-Kortenberg

Bezoekerscentrum Groene
Vallei, Lelieboomgaardenstraat
60, Erps-Kwerps

€ 15, € 8 leden,
markantvzw.be

Van 22/03/21 tot
22/05/21

Waterwandeling 2021

Dienst Milieu

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

Kosteloos,
milieu@kortenberg.be

Do 25/03/21 van 18:30
tot 20:00

Mantelzorg in tijden
van corona, haal het beste
uit elke dag!

Dienstencentrum
Kortenberg

Digitaal

Kosteloos,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10
- inschrijven voor 21 maart

Vrij 26/03/21 om 20:00

Film in de Bib: Parasite

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Za 27/03/21 om 10:00

Digidokter: Mooie foto's
maken met je smartphone

Bibliotheek Kortenberg

Online

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

Za 27/03/21
van 10:00 tot 17:00

100 x Congo & Destination
Sweetheart, daguitstap
(trein) Antwerpen

vtbKultuur Kortenberg

Samenkomst
station Kortenberg

€ 39, € 36 leden,
kortenberg@vtbkultuur.be,
0475 31 57 29
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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 februari gebeuren voor het aprilnummer, en ten laatste op 25
maart voor het meinummer. 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,
Hanne Schuermans 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 april 2021. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 februari worden ingediend.
Voorstellen voor het meinummer van het infoblad moeten ten laatste op
25 maart worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op donderdag 4 maart 2021
om 13 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie als ze de redactieraad
willen bijwonen.

De grootste fabels over
het coronavaccin. En feiten
om ze te ontkrachten.

FOUT

FEIT

Van het COVID-19-vaccin kun je COVID-19 krijgen.

Het COVID-19-vaccin bevat geen levende virussen
en kan nooit COVID-19 veroorzaken.

Ik ben gezond en heb dus geen vaccin nodig.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en
kan het doorgeven aan andere mensen, ook zonder
zelf symptomen te hebben. Ook gezonde sportieve
mensen kunnen op intensieve zorg belanden.

Ik heb nog geen COVID-19 gehad en zal
het dus waarschijnlijk niet krijgen.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus
en kan het doorgeven aan andere mensen,
ook zonder zelf symptomen te hebben.

Ik behoor niet tot een risicogroep.
Ik hoef me dus niet te laten vaccineren.

Iedereen kan ernstig ziek worden van COVID-19
en langdurige klachten oplopen, ook gezonde
jonge mensen. Als je gevaccineerd bent, zal je
ook minder snel andere mensen besmetten.
Als meer dan 70% van de Belgen zich laat vaccineren,
ontstaat er bovendien groepsimmuniteit. Dat wil zeggen
dat een voldoende grote groep mensen weerstand
heeft opgebouwd tegen het virus, waardoor het niet
meer of nog maar zeer moeilijk kan circuleren.

Het vaccin is niet veilig.

Het vaccin werd uitgebreid onderzocht en is heel
veilig. In de fase 3-studies werden meer vrijwilligers
ingesloten dan in de meeste andere vaccinstudies.
De meest voorkomende klacht na COVID-19-vaccinatie
is pijn op de plaats van injectie. Algemene klachten
zijn hoofdpijn, koorts of spierpijn. Die klachten duren
één tot twee dagen en zijn gemakkelijk te verhelpen
met een koortswerend middel of een pijnstiller.

Een gezond dieet en vitamine C-supplement
zullen vermijden dat ik COVID-19 krijg.

Een gezond dieet en vitamine C kunnen nooit
infectie met het coronavirus vermijden.

Het vaccin werkt niet, ik krijg er toch nog COVID-19 van.

Het COVID-19-vaccin is de beste manier om je te beschermen
tegen de ziekte. Bij gezonde volwassenen is het zelfs meer
dan 90% doeltreffend in de preventie van COVID-19.

Die mRNA-vaccins kunnen je DNA veranderen.

RNA komt niet in de buurt van je DNA. Je DNA
zit diep weggeborgen in de celkern waar het
mRNA van het vaccin niet aan kan.

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

