Zoeklicht
KORTENBERG

Verschijnt maandelijks,
behalve in augustus.
Afgiftekantoor 3000 Leuven 1

www.kortenberg.be

DECEMBER 2015 • JAARGANG 37 • NUMMER 11

Foto: Elfriede le Docte

Meerbeek onder een sneeuwtapijt

Hulp nodig bij uw dagelijks leven?
Lees meer op blz. 9

Kobe Van Herwegen aan het
woord over goochelen in België

De Bib zoekt vrijwilligers

Verantwoordelijke uitgever:
Chris Taes, burgemeester, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Ontdek het activiteitenaanbod
voor de kerstvakantie op blz. 17

IN DIT NUMMER
Gemeenteraad
Grondgebiedszaken
Ruimtelijke Ordening
Milieu
Drugs- en alcoholpreventie
Welzijn
Dienstencentrum
Politie
Prikbord
UiT in Kortenberg
Jaks
UiTagenda
Gemeentebestuur Kortenberg

3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
23
24
27

Zoeklicht · Kortenberg
december 2015

2

Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Gratis veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) of op de webstek www.apotheek.be.
Bij afwezigheid van uw huisarts, ‘s nachts, tijdens het weekend
(zaterdagochtend 8 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens de
feestdagen, kunt u de dokter van wacht bereiken op het telefoonnummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk). De raadplegingen in het weekend en op feestdagen
vinden plaats in de centrale wachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36
te Leuven.

Wachtdienst tandartsen

Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u van 9 tot 18 u. terecht op
een centraal oproepnummer 0903 39 969 (max. € 1,50 / min.).

Wachtdienst dierenartsen

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
5-6 december: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
12-13 december: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
19-12 december: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
25-26-27 december: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
31 december +1-2-3 januari: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Geen wachtdienst voor Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg



Pensioenzitdagen

Sinds 1 oktober 2015 zijn de zitdagen van het RSVZ (Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) en de RVP (Rijksdienst voor
Pensioenen) geoptimaliseerd met het oog op een maximale toegankelijkheid. Info: www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 7 december, van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Hensmans van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is gratis.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 11.45 u. gratis
terecht bij de Sociale Dienst van het Welzijnshuis. Bij voorkeur vooraf
contact opnemen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket van
Woonwijzer. Woonwijzer is bereikbaar op 0496 12 86 64 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Iedere woensdag is er
spreekuur van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. in het Administratief
Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

Drugs- en alcoholpreventieambtenaar Sofie Fruyt
Enkel op afspraak.
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37.

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be
Dinsdag 1 december: huisvuil
Dinsdag 8 december: pmd en gft
Vrijdag 11 december: papier en karton
Dinsdag 15 december: huisvuil
Dinsdag 22 december: pmd en gft
Dinsdag 29 december: huisvuil
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Gratis fietsgraveren

Woensdag 2 december, van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

Registreerapparaat 02 755 22 45
Hier kunt u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen. Later
wordt u dan gecontacteerd op het door u vermelde telefoonnummer.

Gemeentelijk crisisnummer

Antwoordapparaat 02 755 22 99
Dit nummer wordt enkel in gebruik gesteld bij crisissituaties.

Luchthavenhinder

Hebt u klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen?
Meld deze dan aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
•	per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal,
City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep (vroeger VMW) EK-EV-ME-deel KO
02 238 96 99
Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren) 02 739 52 11 (na 16 u.)
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 016 30 13 40
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Gemeenteraad
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTERAAD VAN 9 NOVEMBER 2015

• De gemeenteraad werd in kennis gesteld van het proces-verbaal van het
kasonderzoek van de gemeente op 30 september 2015.
• De gemeenteraad besliste om voor het werkingsjaar 2015 toelagen van
372 euro elk toe te kennen aan de instellingen Oorstrem te Herent en
Alvinnenberg te Heverlee.
• De gemeenteraad nam kennis van het jaarverslag 2014 van de GeCoRo.
• De gemeenteraad besliste het nodige te doen om FairTradeGemeente te
worden, hierbij ondersteund door een FairTrade trekkersgroep die gevormd
werd na het Charter van Kortenberg en de Inspiratiemarkt van 2014.
• De gemeenteraad keurde het bestek en de raming voor de aankoop van
een bestelwagen goed. De kost wordt geraamd op 60.000 euro inclusief
btw.
• De gemeenteraad keurde het bestek en de raming goed voor de levering
van brandstoffen voor gemeentelijke voertuigen met een tankkaart gedurende de jaren 2016 tot en met 2020. De geraamde kost voor deze periode
bedraagt 210.000 euro inclusief btw.
• De gemeenteraad besliste in te tekenen op het project ‘Met de kippen op
stok’ van Interleuven waardoor de gemeente in de toekomst hokopeners
en toebehoren voor kippenhokken zal kunnen verkopen aan inwoners.
• De gemeenteraad keurde het bestek goed voor de studie en begeleiding
van asfalteringswerken en van de aanleg van voet- en fietspaden 20162018. De kostenraming bedraagt 33.880 euro inclusief btw.
• De infrastructuur die door de gemeente ter beschikking wordt gesteld van
Chiro Flurk in Everberg zal worden vergroot. De gemeenteraad keurde de
opdrachtdocumenten en lastvoorwaarden voor dit project goed. De kost
wordt geraamd op 435.496,24 euro inclusief btw. Een aannemer zal worden aangesteld via open aanbesteding.
• De gedeeltelijke afschaffing van voetweg 16 in Meerbeek - op percelen
gelegen tussen de Wijnegemhofstraat en de Schoonaardestraat - werd
principieel goedgekeurd door de gemeenteraad. Er zal een openbaar
onderzoek worden ingesteld.

Foto: Evgenia Belyaeva

• De gemeenteraad stelde de rooilijn van de gedeeltelijk te wijzigen voetweg 66 langsheen de Curegemstraat te 3071 Erps-Kwerps definitief vast.
Deze is nu ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie van de provincie
Vlaams-Brabant. De aanvragers moeten zich houden aan de voorwaarden
die werden opgelegd door De Watergroep. Voor de gedeeltelijke wijziging
van voetweg 66 zal door de aanvragers de meerwaarde van 23.017,50
euro betaald worden.
• De gemeenteraad stelde de rooilijn van de gedeeltelijk te wijzigen voetweg 54 langsheen de Oudebaan te Erps-Kwerps definitief vast. Deze is nu
ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant. Voor de gedeeltelijke wijziging van voetweg 54 zal 1.515 euro
betaald worden door de aanvragers.
• De gemeenteraad stelde de rooilijn voor een deel van buurtweg 17 te
Everberg en Meerbeek definitief vast. Deze is nu ter goedgekeuring voorgelegd aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Er zal geen
bedrag betaald worden ter compensatie van de 393 m² verschil in oppervlakte tussen de oude en de nieuwe buurtweg omdat er grond geruild
wordt tussen de gemeente en de eigenaar van de grond waarop het
nieuwe deel van de buurtweg zal komen te liggen.
• De gemeenteraad bekrachtigde de aanstelling van Thibaut Kiekens,
Fabienne Cattrysse en Boudewijn op ’t Hoog als beëdigde geneesheren
voor de burgelijke stand.
• Ook volgende punten werden besproken: DKS–gebouwen in de Louis
Andriesstraat te Meerbeek, stand van zaken RUP Vierhuizen, rooilijnplan
Vierhuizenstraat en het RUP Vierhuizen, koppeling rooilijnplan
Vierhuizenstraat en Vogelenzangstraat en straatwerken (verbreding
Vierhuizenstraat/rioleringswerken in de Vogelenzangstraat), natuurbegraafplaatsen, het verkeer in de Kerkstraat, stand van zaken betaalbare
sociale woningen Hof van Sint-Elisabet.

Volgende gemeenteraad
Maandag 7 december 2015
De gemeenteraad begint om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op onze gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Algemene Zaken via
algemenezaken@kortenberg.be.

GEMEENTEBESTUUR

Sluitingsdagen administratieve diensten

Het Administratief Centrum, inclusief de Bib, zal gesloten zijn op donderdagnamiddag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 december en op
donderdagnamiddag 31 december, vrijdag 1 en zaterdag 2 januari.
Op 25 en 26 december en op 1 en 2 januari kunt u ook niet terecht in het containerpark in de Noodbosweg 100 te Kortenberg.
Op 24 en 31 december sluit het containerpark uitzonderlijk al om 16 u. i.p.v. om 19.30 u.
De politiehuizen van Kortenberg en Herent zijn op 25 en 26 december en op 1 en 2 januari gesloten. In dringende gevallen kunt u dan de politie
bereiken op het noodnummer 101.
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Rechtzetting
In het novembernummer van Zoeklicht verscheen een foutje. De open repetitie van popkoor Dames en Heren vindt niet plaats op zondag
27 november, maar wel op vrijdag 27 november om 20 u. in OC De Zolder.

Grondgebiedszaken
GEMEENTEBESTUUR

EFFICIËNTERE DIENSTVERLENING DANKZIJ OVERKOEPELENDE AFDELING
GRONDGEBIEDSZAKEN

Met het oog op de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening werden de gemeentelijke diensten Openbare Werken, Gemeentelijke Werkplaatsen,
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Mobiliteit samengevoegd tot een overkoepelende afdeling Grondgebiedszaken om de samenwerking efficiënter te laten
verlopen. Hieronder ziet u per onderwerp de contactgegevens voor waar u terecht kunt met vragen, meldingen en klachten over dat onderwerp:

ONDERWERP

E-MAILADRES

TELEFOONNUMMER

Zaken die verband houden met ruimtelijke ordening,
zoals aanvragen van bouw- en
verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige
attesten, …

ruimtelijkeordening@kortenberg.be

02 755 22 60

Zaken die verband houden met milieu, zoals afval,
milieuvergunningen, natuurvergunningen, milieuproblemen, …

milieu@kortenberg.be

02 755 22 65

Zaken die verband houden met mobiliteit, zoals verkeer, voet- en buurtwegen, …

mobiliteit@kortenberg.be

02 755 22 75

Zaken die verband houden met infrastructuurprojecten, zoals rioleringswerken, (her)aanleg van een
(nieuwe) straat of (nieuw) plein, de (ver)bouw(ing)
van een gemeentelijk gebouw, …

infrastructuurprojecten@kortenberg.be

02 755 22 76

Zaken die verband houden met wegen en groen, zoals
signalisatie, verzakkingen op het openbaar domein,
verstopte rioolslikkers, aanplantingen op het openbaar
domein, …

wegenengroen@kortenberg.be

02 759 98 28

Zaken die verband houden met het beheer van
gemeentelijke gebouwen

gebouwenbeheer@kortenberg.be

02 759 98 28

Overlappende of overkoepelende zaken

grondgebiedszaken@kortenberg.be

02 755 22 70

De e-mailadressen gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be en openbarewerken@kortenberg.be zullen niet langer gebruikt worden.
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Ruimtelijke Ordening
UW WONING ZORGELOOS VERHUURD
De voordelen van verhuren aan een sociaal verhuurkantoor op een rijtje
Wilt u graag uw woning verhuren maar ziet u op tegen de rompslomp die
daarbij komt kijken? Of staat uw eigendom leeg en kan verhuren een oplossing bieden? Een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) biedt een oplossing!
Een SVK huurt woningen op de private markt om ze na eventuele renovatie-,
verbeterings- of aanpassingswerken tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan gezinnen en alleenstaanden. In Kortenberg is SVK Webra actief.
Wie zijn woning aan een SVK verhuurt, kan genieten van verschillende
voordelen.
Het Sociaal Verhuurkantoor:
•	betaalt de huur altijd én stipt. Ook als de onderhuurder niet betaald
heeft of als de woning niet verhuurd is.
•	sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een huurcontract af, waarbij
het alle verantwoordelijkheden als huurder op zich neemt. Huurderverplichtingen, zoals een degelijk onderhoud en het afsluiten van een
brandverzekering, worden nauwgezet opgevolgd.
•	zoekt een onderhuurder, maakt de contracten op, zorgt voor een
plaatsbeschrijving, ...
• begeleidt de huurder.
•	regelt eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor
rekening van de huurder.
•	geeft de woning na afloop van het contract in zijn oorspronkelijke
staat terug, rekening houdend met normale slijtage.

De eigenaar:
•	wordt belast op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen en niet op de
werkelijke huurinkomsten.
•	betaalt geen commissieloon voor het SVK, de werkingskosten ervan
worden immers gedragen door de Vlaamse Overheid.
•	komt in aanmerking voor fiscale voordelen, premies en voordelige
leningen als de woning toe is aan een opknapbeurt.
• toont zijn sociaal engagement.
Interesse?
Neem contact op met het Woonloket
of met het Sociaal Verhuurkantoor Webra
(Brusselsesteenweg 191 te 1730 Asse, 02 454 18 69).

VLAAMSE RENOVATIEPREMIE VERNIEUWD
De Vlaamse Regering keurde de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Vanaf 1 december 2015 kunt u een aanvraag indienen bij Wonen Vlaanderen.
Alle informatie vindt u op www.wonenvlaanderen.be (Premies / De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie).
De aanvraagformulieren zullen vanaf 1 december 2015 beschikbaar zijn op de webstek van Wonen Vlaanderen en aan het Woonloket van Woonwijzer
Midden-Brabant.
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Milieu
SAMEN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP

Zo kochten Paul en Veerle het stuk weiland bij dat achter hun huis lag
in Everberg. Dat wilden ze graag natuurgericht inrichten. Op zoek
naar informatie kwamen ze terecht bij Regionaal Landschap Dijleland
vzw.
Samen werden de mogelijkheden bekeken en werd een mooie
gemengde hoogstamboomgaard met zowel appels, peren, kersen
en pruimen aangeplant. Rond de boomgaard werd 200 meter
gemengde haag geplant en aan één kant van het perceel kwam ook
een bredere houtkant met bloeiende, inheemse struiken. Dat is niet
alleen mooi om te zien, de houtkant trekt ook veel vogels aan. Ook
voor de zeldzame sleedoornpage, een mooie oranje vlinder en koesterbuur van Kortenberg, is dit een ideaal leefgebied.
Het Regionaal Landschap stelde verder een sociaal-economiebedrijf
aan voor de aanplantingen en volgde de werken ook op.

Foto: Klaas van Haeringen

Regionaal Landschap Dijleland vzw voert met de steun van de Provincie
Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en de gemeente projecten uit op
zowel particuliere als op openbare eigendommen. De aanleg en het herstel van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen,
knotbomen en hoogstamboomgaarden staan hierbij centraal. Ook biedt
Regionaal Landschap Dijleland vzw ondersteuning aan zeldzame soorten,
zoals vliegend hert, eikelmuis, vroedmeesterpad, vleermuizen, ...
Bent u ook eigenaar van een lapje grond waar best nog wat ruimte is voor
natuur? Contacteer Regionaal Landschap Dijleland vzw om samen te
bekijken wat de mogelijkheden zijn. Als u voldoet aan de projectvoorwaarden kunt u genieten van hulp en een aardige subsidie.

Regionaal Landschap Dijleland vzw
016 40 85 58
info@rld.be
www.rld.be

VEILIG VERWARMEN: ONDERHOUDSVERPLICHTING VOOR UW CENTRALE VERWARMING
Verwarmt u thuis met een centraal verwarmingstoestel? Pas dan deze drie
gouden regels toe:
1. Veilig opstarten: keuring voor eerste gebruik
Laat uw nieuwe of gewijzigde verwarmingstoestel vóór het eerste
gebruik keuren door een erkende technicus. Hij gaat na of het voldoet
aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen en of het goed geplaatst is.
Het keuringsattest moet bij het toestel bewaard worden.
2. Veilig verwarmen: periodiek onderhoud
Laat de stookolieketel jaarlijks en de gasketel tweejaarlijks onderhouden door een erkende technicus. Hij controleert of er risico is op
CO-vergiftiging en reinigt en stelt de ketel af zodat deze zuinig werkt.
In ruil hiervoor ontvangt u een reinigings- en verbrandingsattest, dat
bij de ketel bewaard moeten blijven.

3. Zuinig verwarmen: verwarmingsaudit
Als het verwarmingstoestel ouder is dan vijf jaar, met een vermogen
vanaf 20 tot en met 100 kW (de meeste gewone centrale verwarmingstoestellen), dan moet u elke vijf jaar een verwarmingsaudit
laten uitvoeren. De erkende technicus berekent het rendement van de
hele verwarmingsinstallatie en stelt energiebesparende maatregelen
voor. De resultaten worden opgenomen in een verwarmingsauditrapport, dat bij de ketel bewaard
moet blijven.
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Waarom?
De keuring voor eerste gebruik, het onderhoud en de audit zijn wettelijke
verplichtingen en u hebt er zelf ook voordeel bij: u verwarmt op een veilige, zuinige én milieuvriendelijke manier.
Veilig
• lager risico op CO-vergiftiging: bij een verwarmingstoestel met een
slechte verbranding, ondermaatse of ontbrekende luchttoevoer of een
slecht werkende schouw, kan er CO vrijkomen, met alle gevolgen van
dien
• lager risico op schouwbrand: een vuile schouw met veel roetaanslag of
verstoppingen belemmert de afvoer van de verbrandingslucht, waardoor brand kan ontstaan
Zuinig
• lagere verwarmingskosten: een toestel dat goed werkt, heeft een hoger
rendement en verbruikt dus minder brandstof
• minder grote herstellingskosten: een slecht onderhouden toestel moet
sneller hersteld of vervangen worden

7

Milieuvriendelijk
• minder uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijn stof
• minder CO2-uitstoot omdat er minder brandstof verbruikt wordt
Een erkende technicus in de buurt?
De keuring, het onderhoud en de verwarmingsaudit moeten altijd door
een erkende technicus worden uitgevoerd. Die heeft een opleiding
gevolgd in een erkende opleidingsinstelling, is geslaagd voor het bijhorende examen en volgt elke vijf jaar een bijscholing in techniek en wetgeving.
Meer weten?
Bel 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid of surf
naar www.veiligverwarmen.be. Hier is meer informatie terug te vinden
over de wetgeving en voorbeelden van rapporten. Ook kan een gepersonaliseerd overzicht van de verplichtingen verkregen worden via de verwarmingswegwijzer.

Drugs- en alcoholpreventie
ALCOHOL, MINDER IS BETER
Bron: Logo Oost-Brabant i.s.m. drugs- en alcoholpreventiedienst

Velen onder ons drinken alcohol en vinden dat fijn en lekker. Dat hoeft op
zich geen probleem te zijn. Toch kan alcohol best verraderlijk zijn. Wilt u
geen risico nemen? Dan drinkt u best geen alcohol. Wilt u toch iets drinken, maar uw gezondheid niet in gevaar brengen? Volg dan deze tips:
• Drink gemiddeld niet meer dan drie (voor mannen) of twee (voor vrouwen) standaardglazen alcohol per dag. Een standaardglas bevat altijd
dezelfde hoeveelheid alcohol, onafhankelijk van de grootte van het glas
of het soort alcohol (10 g pure alcohol). Wanneer een alcoholische
drank dus wordt geschonken in het juiste glas, bevat elk glas ongeveer
evenveel alcohol. Zo wordt een wijntje geschonken in een wijnglas, een
jenever in een klein jeneverglaasje, ….
• Drink minstens twee dagen per week geen alcohol. Zo kan uw lichaam
beter herstellen.
• Drink na elk glas alcohol een glas zonder alcohol.
• Schrijf twee à drie weken elke dag op wat u gedronken hebt. Dit geeft
u een realistisch beeld van uw alcoholgebruik.
• Als u moeilijk kunt weigeren (bijvoorbeeld op café), probeer dan op
voorhand te bedenken hoe u dat zult doen. Eventueel geeft u een duidelijke reden op waarom u geen alcohol drinkt, bijvoorbeeld omdat
gezelligheid voor u niet in een glas alcohol zit, maar afhangt van uw
gezelschap.
• Eet altijd iets voordat u alcohol drinkt.

Jongeren onder de 16 drinken beter geen alcohol, maar ook wie zwanger
is of wil worden, borstvoeding geeft, moet rijden of machines moet
bedienen, drinkt best helemaal niet.
Bent u gezond en volgt u deze tips, dan ondervindt u ook op termijn geen
schadelijke lichamelijke gevolgen.
Hulp in uw gemeente
Wist u dat u ook terecht kunt bij de drugs- en alcoholpreventiedienst van
de gemeente met uw vragen over alcohol? U kunt de preventiedienst
bereiken via drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37.
Interessante websites
www.facebook.com/drugsenalcoholpreventiehakeko
www.druglijn.be/aandeslag
www.alcoholhulp.be
www.bekijkheteensnuchter.be
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Welzijn
CO-GEVAAR IN HUIS
Bron: Stichting brandwonden

Tijdens de herfst wordt het stilaan kouder. Tijd om de verwarming terug
aan te zetten. Dit gaat in vele gevallen met ongevallen gepaard. Laat
uw verwarmingsinstallatie goed controleren. Ook voor de schoorsteen
is het tijd voor het jaarlijks onderhoud. Een vogelnest dat de afvoer van
de verbrandingsgassen tegenhoudt, kan tot CO-vergiftiging aanleiding
geven.
Elk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen door CO-vergiftiging
en worden 1.000 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen na zulke
koolmonoxide-vergiftiging.
Waarom is CO zo gevaarlijk?
Omdat u het niet kunt waarnemen. Het is kleurloos, geurloos en
smaakloos.
Hoe vergiftiging voorkomen?
• Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel
(open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
• Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend
installateur aansluiten.
• Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben.
• Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.
• Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per
jaar) nakijken en vegen.
• Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een
verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
• In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat,
is een rooster van minimum 150 cm² (bijvoorbeeld 10 cm op 15 cm)
onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
• Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger.
Hoe kunt u CO-vergiftiging dan toch
herkennen?
• U krijgt snel hoofdpijn
• U wordt misselijk
• U voelt zich moe
• Soms valt u flauw

Wat moet u doen wanneer iemand een
CO-vergiftiging heeft?
• Let eerst op uw eigen veiligheid!
• Open eerst ramen en deuren
• Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel)
• Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het
om een CO-vergiftiging kan gaan.
o Breng hem uit de kamer.
o Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
Vermoedt u een CO-probleem?
Bij dringende gevallen bel 112.
Bij niet dringende vragen, neem contact op met een erkend installateur.
Installeer een CO-melder
Plaats tenminste één koolmonoxidemelder in de buurt van of in elke
afzonderlijke slaapruimte. Voor extra bescherming kunt u een koolmonoxidemelder plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers of
hittebronnen die brandstof verbruiken. Plaats koolmonoxidemelders
ook minstens 3 meter van vochtige ruimtes zoals badkamers en douchecellen vandaan.
In een huis met twee verdiepingen installeert u een koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als u een kelder heeft, installeer de koolmonoxidemelder dan bovenaan de keldertrap.
Meer info:
http://brandwonden.be (Preventie / CO)
www.antigifcentrum.be (Koolstofmonoxide)
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Dienstencentrum
HULP BIJ ACTIVITEITEN IN HET DAGELIJKSE LEVEN
Bij het Dienstencentrum kunt u terecht voor hulp bij volgende activiteiten
in uw dagelijks leven.
1. Gebruik van wasmachine en droogkast

•
•
•
•

Het Dienstencentrum stelt een wasmachine en een droogkast ter beschikking van zijn bezoekers. U kunt uw was binnenbrengen en enkele dagen
later terug ophalen. Voor het gebruik van de wasmachine wordt momenteel 4 euro aangerekend. Het gebruik van de droogkast kost 1,80 euro. Bij
het afgeven van de was wordt een formulier ingevuld met uw naam, type
was en graden. Er wordt dan ook meegedeeld wanneer u de was terug
kunt komen ophalen.
2. Strijken
Het is ook mogelijk uw strijk te doen in het Dienstencentrum. Een strijkplank en een strijkijzer staan gratis te uwer beschikking.
3. R
 uimte voor persoonsverzorging
in de serviceflats
In de Serviceflats (Leuvensesteenweg 190) is er een ruimte voor persoonsverzorging, waar volgende dienstverlening wordt aangeboden:

1ste woensdag van de maand van 13 tot 17 u.: haarverzorging
2de vrijdag van de maand van 9.30 tot 12.30 u.: haarverzorging
3de donderdag van de maand van 8 tot 12 u.: haarverzorging
3de vrijdag van de maand van 8.30 tot 12 u.: pedicure

U kunt een overzicht van de specifieke dienstverlening, de prijs en de aanbieder afhalen aan het onthaal van het Dienstencentrum of opvragen bij
een medewerker. Wilt u gebruik maken van deze dienstverlening, maak
dan ten laatste tien dagen op voorhand een afspraak.
4. Gebruik van rollator in het Dienstencentrum
Het Dienstencentrum beschikt over een rollator, waarvan bezoekers die
moeilijk te been gebruik kunnen maken. Vraag ernaar bij één van de
medewerkers.
5. Hometrainer
Wist u dat u in het Dienstencentrum ook gebruik kunt maken van een
hometrainer? Iedereen die zin heeft om te fietsen en die zijn of haar
gewrichten en spieren in beweging wenst te houden is van harte welkom.
Meer info:
dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

KOFFIE EN TAART
Elke donderdag kunt u van 10 tot 16 u. in de nieuwe ontmoetingsruimte
van het Dienstencentrum genieten van heerlijke
koffie en taart voor de prijs van 2,40 euro.
Kom zeker eens langs voor een gezellige babbel!

Praktisch
Elke donderdag van 10 tot 16 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224
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DIGITALE SPOREN
Door het veelvuldig gebruik van uw computer, smartphone en tablet laat
u overal digitale sporen na. Deze sporen bestaan uit websites die u
bezoekt, e-mails die u verstuurt en foto’s en video’s die u deelt. Tijdens
deze infovoormiddag krijgt u een overzicht van hoe u deze digitale sporen
kunt beheersen en verwijderen.

U krijgt informatie over:
• wat cookies zijn en hoe u deze kunt verwijderen
• hoe u persoonlijke gegevens kunt verwijderen uit de browsersgeschiedenis om in de toekomst veiliger te surfen
• hoe u uw computersysteem opkuist en een veiliger systeem configureert.
Praktisch
Maandag 14 december van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie
Gratis
Inschrijven vóór 8 december
Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

Politie
ZET 2016 FEESTELIJK MAAR VEILIG IN!
Voor velen is het afschieten van vuurwerk van oud- op Nieuwjaar een schitterend spektakel om het nieuwe jaar
feestelijk in te zetten. Hoewel het in de gemeente Kortenberg verboden is om op de openbare weg of op privéeigendom zonder toelating van de burgemeester vreugdeschoten, vuurwerk of voetzoekers af te steken, wordt
er voor oudejaarsnacht een uitzondering voorzien.
Tijdens de nacht van oud naar nieuw mag er tussen 23.45 en 00.45 u. op privé-eigendom feestvuurwerk
worden afgestoken indien dit gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing en met inachtneming van alle
nodige veiligheidsmaatregelen. Chinese wensballonnen blijven verboden.
Enkele tips om veilig om te gaan met vuurwerk
• Lees voor het afsteken van vuurwerk aandachtig de gebruiksaanwijzing.
• Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal
en hard is, verwijderd van woningen, geparkeerde voertuigen en dichte
plantengroei.
• Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot
na het afvuren.
• Denk ook aan uw huisdieren, hou ze binnen of ergens op een veilige
plaats. Zij kunnen immers schrikken bij de eerste knallen.
• Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en
steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan.
• Gebruik nooit een open vlam (lucifer of aansteker), maar ontsteek
vuurwerk met een aansteeklont.

• Houd voldoende afstand van het vuurwerk, houd uw arm gestrekt bij
het aansteken van de lont en buig uw lichaam niet over het vuurwerk.
• Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende
afstand zodra u een lont aansteekt.
• Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat u het aanstak. Indien het
niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten.
• Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan.
Meer informatie en tips over het kopen en afsteken van
feestvuurwerk? Lees de brochure van de Federale Overheidsdienst
Economie die u terugvindt op de startpagina van de webstek
van de gemeente (www.kortenberg.be)
en de politie (www.politieherko.be).
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HEBT U AL DIEFSTALPREVENTIEF ADVIES AANGEVRAAGD?
Voor iedere inwoner gratis en vrijblijvend
Om burgers te ondersteunen bij het nemen van de nodige inbraakpreventieve maatregelen, biedt de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) reeds
jaren gratis en vrijblijvend aan de inwoners diefstalpreventief advies aan. De
diefstalpreventieadviseur van de lokale politie komt dan bij u thuis langs om
samen met u uw woning te inspecteren op inbraakgevoelige punten. Dit
bezoek neemt ongeveer een uur in beslag. U krijgt een advies op maat dat
samengevat wordt in een rapport, en u ontvangt nuttige folders.
Ook op basis van uw (ver)bouwplannen
Gaat u bouwen of verbouwen? De diefstalpreventieadviseur geeft ook
advies op basis van uw (ver)bouwplannen. Op die manier kunnen preventiemaatregelen vooraf geïntegreerd worden in het bouwproces. Dit is
zowel financieel als esthetisch voordeliger.
Vraag advies vóór u slachtoffer wordt
De voorbije jaren bleek dat het merendeel van de adviezen uitgevoerd
door de politiezone HerKo pas werd aangevraagd nadat men slachtoffer is
geworden van een inbraak(poging). Wacht echter niet tot dan en vraag
advies vóór u slachtoffer wordt. Voorkomen is altijd beter dan genezen.
Wilt u meer info of wenst u een afspraak te maken? Neem dan vrijblijvend
contact op met de diefstalpreventieadviseur via het telefoonnummer
016 85 34 00 (tijdens de kantooruren)
of via diefstalpreventie@politieherko.be.

Openingsuren politiehuis Kortenberg,
De Walsplein 30
Maandag van 8 tot 13 u.
Dinsdag van 8 tot 13 u.
Woensdag van 12 tot 17 u.
Donderdag van 8 tot 13 u.
Vrijdag van 8 tot 13 u.
Zaterdag van 9 tot 13 u.

Vraagt u een advies aan in de periode van 1 november 2015 tot
en met 29 februari 2016, dan maakt u bovendien kans op het
winnen van een mooie prijs (schrikverlichting op zonne-energie).
Op het einde van het bezoek zal de preventieadviseur u een wedstrijdformulier bezorgen, waarmee u aan de wedstrijd kunt deelnemen. Het wedstrijdformulier is beschikbaar op www.politieherko.be
(Preventie / Hoe diefstalpreventief advies aanvragen?).

Openingsuren politiehuis Herent,
Spoorwegstraat 6
Maandag van 8 tot 20 u.
Dinsdag van 8 tot 12.30 u.
Woensdag van 8 tot 17 u.
Donderdag van 8 tot 12.30 u.
Vrijdag van 8 tot 12.30 u.

Samen tegen inbraak
De politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) blijft tijdens de wintermaanden extra inspanningen leveren in de strijd tegen inbraken. Er worden extra controle-acties georganiseerd,
waarvan enkele in samenwerking met omliggende politiezones. Begin december worden
de lokale bakkers ook voorzien van broodzakken bedrukt met een preventieboodschap.
Op die manier wil politiezone HerKo haar preventieboodschap wijd verspreiden.
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SNELHEIDSMETINGEN EN –ACTIES
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen
in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente in
kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de
dienst Mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor
het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt.
Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of verkeersdienst@politieherko.be.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders oktober
Straat
Kwerpsebaan
Nederokkerzeelsesteenweg
Molenstraat
Schoonaardestraat
Leuvensesteenweg
Zavelstraat
Wijnegemhofstraat
Wijnegemhofstraat

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

Aantal gemeten voertuigen
135
423
127
106
819
446
729
265

Percentage geflitste voertuigen
14,8 %
4,5 %
5,5 %
15,1 %
0,5 %
4,9 %
12,5 %
2,6 %

Prikbord
DECEMBER 2015 OP DE DONDERDAGMARKT TE KORTENBERG
Traditiegetrouw zorgen de marktkramers in de maand december voor
een gezellige sfeer en talrijke eindejaarsactiviteiten op de wekelijkse
markt.

Op donderdag 31 december 2015
verwennen de marktkramers u met een
hartverwarmend glaasje glühwein en
heerlijk dampende chocolademelk.

Op donderdag 3 december 2015 delen
Sinterklaas en Zwarte Piet fruit en snoepjes
uit aan groot en klein. Maar ook...

Op donderdag 24 december 2015
komt de Kerstman op bezoek en deelt hij
lieve knuffels uit aan de kleinen en lekkere
en gezonde snoepjes aan de groten. Maar
ook...

Maar ook...
... dit jaar delen Sinterklaas en de Kerstman enveloppes uit met aankoopbonnetjes (ten minste als u bij de gelukkigen bent) waarmee u tot
en met donderdag 28 januari 2016 uw aankopen geheel of gedeeltelijk
kunt betalen op de donderdagmarkt op het De Walsplein te Kortenberg.
De marktkramers en de marktleider van Kortenberg wensen u alvast een rustige, vredige
en vreugdevolle eindejaarsperiode en een
voorspoedig 2016!
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KORTENBERG: STRAFFE STREEK GEMEENTE

Streekproducten – culinaire ambassadeurs van onze streek - zijn ‘in’.
Kortenberg draagt het ‘Straffe Streek Gemeente-label’, dat wordt toegekend aan gemeenten die streekproducten een warm hart toedragen.
Aan streekproducten is er in Vlaams-Brabant geen gebrek. Denk bijvoorbeeld aan de Lambiekbieren uit het Pajottenland en de Zennevallei
of de Hagelandse wijn. Meestal gaat het om sympathieke kleinschalige
initiatieven, maar wél met veel potentieel. Het ontdekken meer dan
waard! Al eens gedacht aan een cadeaumand met lekkers als kerstgeschenk? Kies uit het ruime aanbod bijvoorbeeld Hagelandse wijn, chocolade of geuze.

Vanaf 19 november kunt u via www.straffestreekboek.be voor de
prijs van 19,99 euro het nieuwe belevingsboek ‘Jeroen De Pauw op
sjok door een Straffe Streek’ bestellen. Als Jeroen De Pauw zijn
neus volgt, komt hij altijd op lekkere plaatsen terecht. Dat bewijst
de televisiekok in het nieuwe boek Straffe Streek. Daarin doorkruist
hij Vlaams-Brabant op zoek naar rasechte streekproducten: de
zachtzure geuze in het Pajottenland, heerlijk zoete chocolade in de
Dijlevallei, Hagelandse wijn en Leuvens bier, vleesspecialiteiten
van ambachtelijke
beenhouwerijen,
kaas en veel meer. U
maakt samen met
hem kennis met de
producenten achter
al dat culinair genot.
Hij trakteert u op 45
verrassende recepten
met een toets puur
Vlaams-Brabant die
prachtig in beeld
gebracht zijn.

Info over verkooppunten in Kortenberg en omgeving:
www.straffestreek.be

E-LOKET BRANDWEERZONE VLAAMS-BRABANT WEST VOOR MINDER DRINGENDE BRANDWEERHULP
De Brandweerzone Vlaams-Brabant West roept de bevolking op om een
aantal van de minder dringende of levensbedreigende opdrachten via
een e-loket aan te vragen. Het gaat in de eerste plaats over aanvragen
voor tussenkomsten in geval van wespennesten, wateroverlast en
stormschade.
Via de voorlopige website van de Brandweerzone
(www.vlaamsbrabantwest.be) kunt u, wanneer u getroffen bent, de
hulp van de brandweer inroepen, mits het invullen van alle gevraagde
gegevens. Op de website van de Brandweerzone vindt u in het
hoofdmenu een e-loket, waarin u een aanvraag voor tussenkomst
kunt invoeren. Het ingevulde formulier belandt rechtstreeks bij de
brandweerdispatching en kan meteen worden verwerkt, of bij grootschalige incidenten (zoals grote wateroverlast en storm) in de wachtrij geplaatst, in functie van de beschikbare middelen en de graad van

ernst. Deze eenvoudige manier voor het aanvragen van brandweerhulp, bespaart u als burger veel tijd. Wanneer onze streek namelijk
getroffen wordt door noodweer of geconfronteerd wordt met een
wespenplaag, gebeurt het vaak dat de telefoonlijnen van de brandweer overbelast raken. Hierdoor loopt de wachttijd soms lang op. Het
e-loket lost dit probleem voor een groot stuk op. De aanvragen worden sneller verwerkt en u hoeft niet te wachten tot u een brandweerdispatcher aan de lijn krijgt.
Wenst u dus een incident te melden via het e-loket? Surf dan naar
www.vlaamsbrabantwest.be. De brandweer benadrukt dat het e-loket
enkel gebruikt mag worden voor niet-levensbedreigende of niet-dringende tussenkomsten. Voor elke dringende tussenkomst, of wanneer u
liever een operator aan de lijn krijgt, belt u naar het Europese noodnummer 112.
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GROENE VALLEI CAFÉS
De Groene Vallei vormt een oase in het drukbevolkte gebied tussen
Leuven, Brussel en Mechelen. Het is een groot en divers gebied met
moerassen, bossen, graslanden, landbouw en weidse vergezichten.
Sinds vorig jaar werken mensen uit de gemeenten Kortenberg, Herent,
Kampenhout en Steenokkerzeel samen met Natuurpunt, regionale
landschappen en andere actoren voor de promotie en uitbouw van ‘De
Groene Vallei’. Tijdens praatcafés kunt u kennismaken met verschillende
aspecten van de Groene Vallei. Achteraf kan er bijgepraat worden bij pot en pint. Iedereen is van
harte uitgenodigd om hier gratis aan deel te
nemen.

• E rfgoed in De Groene Vallei –
op 7 januari om 20 u. in Steenokkerzeel

• Water in De Groene Vallei –
op 11 februari om 20 u. in Kortenberg

Meer info:
www.facebook.com/NatuurparkDeGroeneVallei
of via sarah.tilkin@natuurpunt.be

OKTOBER IN BEELD

• B iodiversiteit in De Groene Vallei –
op 10 december om 20 u. in Herent

1
Foto: Elfriede le Docte

4

3

2
Foto: Dieter Debrouwer

Foto: Dieter Debrouwer

5

6

Foto: Hendrik Trappeniers

1	
Op dinsdag 6 oktober was er tijd voor sport en ontspanning op de ‘Sporteldag’ voor 55-plussers. 80 deelnemers waren erbij in GC Colomba.
2-3	
Paul van Leest van Natuurpunt vertelde tijdens de wandeling van de Dag van de Trage Weg over de opgravingen aan de Kruisborrekapel.
4-5	
De feestweek naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Dienstencentrum kon op grote interesse rekenen. Op het einde van de feestweek werd de nieuwe ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum feestelijk ingehuldigd en meteen ook in gebruik genomen voor een
bedankingsfeestje voor de vrijwilligers van het Welzijnshuis.
6	
De leerlingen van gemeentelijke basisschool De Klimop uit Erps-Kwerps voerden in oktober actie voor correct parkeren in de schoolomgeving.
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in Kortenberg
(Bibliotheek)

GEMEENTEBESTUUR

BOEKENVERKOOP
IN DE BIBLIOTHEEK

Ben je op zoek naar lectuur om de lange winterdagen korter te
laten lijken?
Of wil je een geschikt geschenkje scoren, nu de feestdagen eraan komen?
Dan moet je beslist eens
een bezoekje brengen
aan de bibliotheek.
Van vrijdag 4 december tot en met vrijdag 11 december kan
je daar tijdens de openingsuren terecht voor
een grote verkoop van afgevoerde boeken.

GEMEENTEBESTUUR

(Bibliotheek i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg en
Davidsfonds Erps-Kwerps/Kortenberg)

KOBE VAN HERWEGEN OVER DE
GOOCHELGESCHIEDENIS VAN BELGIË
Deze voordracht op maandag 7 december gaat over de
rijke geschiedenis van het goochelen in ons land. Het is een
verhaal vol liefde, avontuur en dromen, maar ook bedrog, nijd
en jaloezie. De eerste goochelaar die begin 1800 het goochelen internationaal op de kaart zette, magie in het koningshuis, internationale
vedetten, de blunder van Houdini, de vrouwelijke wereldkampioen en de rariteiten op de foor. Over al deze opmerkelijke figuren en geweldige verhalen zal
Kobe Van Herwegen het hebben.
Geïllustreerd met foto’s en zeldzaam filmmateriaal vertelt de vroegere Ketnetgoochelaar het boeiende relaas van onze grootste verwonderaars en demonstreert hij ook enkele van hun technieken.
Kobe Van Herwegen is de vaste huisgoochelaar van Plopsaland en schreef in
2014 het boek ‘Chapeau : de geheime goochelgeschiedenis van België’.

Wat ook je leeftijd of interesseveld is, je kan in de Bib zeker wat
naar je gading vinden: fictie, non-fictie, cd’s, dvd’s en strips,
alles aan hartverwarmend lage prijzen.
Info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

Maandag 7 december om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
€ 5 (drankje inbegrepen)
Inschrijven: UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

VRIJETIJDSACTIVITEITEN MAAND DECEMBER

Ben je een bezige bij en heb je overdag nog wat tijd vrij? De gemeente speelt hierop in met een gevarieerd aanbod.
Je kunt proeven van verschillende activiteiten. Misschien ontdek je wel een nieuwe hobby!
DATUM
Dinsdag 8 december
Donderdag 17 december

ACTIVITEIT
UREN
Initiatie petanque
13.45 - 17 u.
Dansnamiddag: elke laatste donderdag van 13.45 - 17.45 u.
de maand, met livemuziek, i.s.m. de gemeentelijke adviesraad voor senioren

Inschrijven voor de petanque kan via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80.
Voor de dansnamiddag in GC Colomba is inschrijven niet nodig.

PLAATS
Petanquehal te Kwerps
GC Colomba

DEELNAMEPRIJS
Gratis
Gratis
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(Bibliotheek)

KLEUTERVOORSTELLING PIKARNEL
Op woensdag 9 december
komt het cre@tief atelier
Pikarnel naar de Bib voor een
muzikale voorstelling voor
kleuters. In ‘Voor jou van mij’
gaan we schudden, draaien,
even voelen aan cadeautjes,...
Cadeautjestijd is heerlijk!

Woensdag 9 december om 15 u.
Bibliotheek Kortenberg
Doelgroep: kleuters
Gratis
Inschrijven: UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80

GEMEENTEBESTUUR

Regie: Kenneth Branagh (VS, GB 2015 –
105 minuten)
Met: Lily James, Cate Blanchett en Helena
Bonham Carter
Zin in wat ouderwetse magie om de
kerstvakantie mee in te zetten?
Op vrijdag 18 december kan je in de
Bib terecht voor de derde van de maandelijkse filmvoorstellingen.
‘Cinderella’ vertelt een verhaal dat iedereen wel kent, dat van Assepoester (die
in de film Ella heet), haar verwende stiefzussen en haar wrede stiefmoeder.
Deze nieuwe filmversie is nu eens geen reboot, sequel of prequel van een geliefd sprookje, maar volgt getrouw de bekende animatiefilm van Walt Disney
uit 1950.
De film is geschikt voor alle leeftijden. Reserveer snel je gratis plaatsen!
Tijdens de pauze zijn er drankjes te verkrijgen aan democratische prijzen.
Vrijdag 18 december om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Gratis
Inschrijven: UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

FILMVOORSTELLING IN DE BIB: CINDERELLA

DAG 1
(Bibliotheek)

De tijd gaat snel, alweer een jaar voorbij!
Maar we kijken
graag naar de
toekomst…
Een nieuw
jaar, nieuwe
wensen.

Foto: Joachim Haesendonck

Het gemeentebestuur nodigt
iedereen uit om op vrijdag 1 januari het jaar feestelijk in
te zetten in het Park van de Oude Abdij van Kortenberg. Een
drankje, animatie, een gezellige sfeer, … Kortom, alles om
een goede start te maken. Je leest er meer over in Zoeklicht
van januari.
Vrijdag 1 januari van 17 tot 19 u.
Park van de Oude Abdij, Kortenberg
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

GEMEENTEBESTUUR

DE BIB ZOEKT VRIJWILLIGERS

Ben je op zoek naar een zinvol engagement dat bij jou past?
Ben je minstens een keer per week
beschikbaar?
Dan kan je vrijwilligerswerk komen
doen in de Bib.
Er zijn verschillende taken mogelijk naargelang van je eigen interesses en mogelijkheden.
Er zijn taken zoals het wegzetten en het goed zetten van teruggebrachte boeken, cd’s en dvd’s. Wat niet op de juiste plek staat kan immers niet teruggevonden worden. Maar de Bib doet veel meer dan enkel materialen uitlenen. Heel
het jaar door staan er activiteiten en projecten op het programma. En ook dan
zou de Bib eventueel een beroep op je doen.
Wil je graag een handje meehelpen?
Stuur je gegevens naar bibliothecaris@kortenberg.be.
Stel jezelf kort voor en geef zeker aan wat jouw interesses zijn.
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(Dienst Vrije Tijd en Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VAKANTIEWERKING KERSTVAKANTIE

De kerstvakantie komt er weer aan.
Zwier je boeken aan de kant want het is tijd om je te amuseren.
Deze kerstvakantie hebben de diensten Vrije Tijd en de Bib weer heel wat leuke
activiteiten in petto.

GRABBELPAS
Wie wordt Meesterchef
in de keuken?
Ben jij een ster in de keuken? Doe jij niets liever
dan achter het fornuis staan en heerlijke gerechten tevoorschijn toveren? En is het jouw grootste droom om een restaurant te openen? Dan
kan je deze workshop niet missen! Je moet samen met je groepje de
beste versie maken van opgelegde gerechten en desserten. Blijven jullie koelbloedig genoeg? Weet iedereen wat hij moet doen en mislukt er
niets door de stress? En vindt de jury na afloop jullie creatie de beste?
Dompel je onder in spanning, creativiteit en lekker eten en wie weet
verdien jij wel de naam van Meesterchef!

Striptekenen

Heb je altijd al je eigen strip willen tekenen? Of je eigen cartoonfiguur
willen bedenken? No problemo! Natuurlijk leer je eerst handige tekentrucjes en andere striptekengeheimen! Op het einde van de dag ga je
naar huis met je eigen strip.

Dinsdag 22 december van 9 tot 16 u.
Tussen 8.30 en 9 u. en tussen 16 en 16.30 u. is er
opvang ter plaatse
OC De Zolder
Geboortejaren 2003 t.e.m. 2007
max. 15 kinderen
€8
Inschrijven via www.kortenberg.grabbis.be

Dinsdag 29 december van 9 tot 16 u.
Tussen 8.30 en 9 u. en tussen 16 en 16.30 u. is er
opvang ter plaatse
GC Colomba
Geboortejaren 2003 t.e.m. 2007
max. 15 kinderen
€8
Inschrijven via www.kortenberg.grabbis.be
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MUZIEKVOORSTELLING: LIEDJES MET WORTELS

ZAP
Indoor paintballen
in Hoegaarden
Gewapend met een paintballgun en paints ga je
onder begeleiding van een marshall het strijdveld
in. Je start met een briefing en wat gewenning aan het paintballgun.
Je leert eerst schieten op doelen, daarna speel je tegen elkaar verschillende scenario‘s: Sluipen, ontwijken, verstoppen, goed mikken, teamgeest, koelbloedig blijven...
Het komt allemaal aan bod!
Vertrek met de bus op de
parking van GC Colomba
naar indoor paintball Kouterhof (Hoegaarden).

Dinsdag 22 december
van 13.15 tot 16.30 u.
(1,5 uur echt paintballen)
Geboortejaren 2000 t.e.m. 2003
max. 12 tieners
€ 10
Inschrijven via www.kortenberg.grabbis.be

Schaatsen in Haasrode
Een namiddagje ijsschaatsen op de ijsbaan in
Haasrode.
Vertrek met het openbaar vervoer aan bushalte Craenenplein
in Kortenberg. Vergeet je Buzzy
Pazz niet!

Dinsdag 29 december van 13 tot 17 u.
Geboortejaren 2000 t.e.m. 2003
max. 20 tieners
€8
Inschrijven via www.kortenberg.grabbis.be

Elan was een bijzonder meisje.
Ze hoorde alles, overal leek wel een lied te weerklinken.
Op een nacht had Elan een droom, ze zou een grote machine maken
waarin ze alle liederen kon verzamelen.
De volgende dag vertrok ze.
Met haar bandopnemer onder de arm reisde ze doorheen de wereld en
verzamelde liedjes die baby's konden doen slapen, liedjes die mensen
genazen, liedjes tegen hoofdpijn, liedjes om iemand gelukkig te maken,
maar ook liedjes die kietelden, liedjes die prikten, liedjes om uit te lachen,...
Met het verhaal over Elan
als leidraad verzamelden
zangeres Soetkin Baptist
(onder andere Ishtar,
Olla Vogola, Encantar) en
luitist Jan Van Outryve
(onder andere Capella
Flamenca, Les Arts Florissants, Hespèrion XXI)
een reeks parels uit het
gigantische archief van
Alan Lomax. Jarenlang
reisde deze musicoloog
de wereld af en bouwde
aan een indrukwekkende verzameling liederen.

foto: Wouter Van Looy

Met niets meer dan een stem, een ukelele en een luit betoveren Soetkin
en Jan hun publiek met een eenvoudig, eerlijk en ontroerend concert
voor iedereen vanaf 5 jaar.
Bijzonder mooi vertolkte liedjes over leven en dood, geluk en verdriet,
met een heel eenvoudig, ouderwets voorleesverhaaltje ertussen. Je kon
een speld horen vallen.
(De Standaard)
Woensdag 23 december om 10 u.
Bibliotheek Kortenberg
Vanaf 5 jaar
€ 5 per gezinslid
Inschrijven: UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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ZWEMDAGEN SPORTOASE

FILMVOORSTELLING: BIG HERO 6

Op 28 en 29 december kan je
met het hele gezin
gratis kennismaken
met het zwembad
Sportoase te Leuven.
Je kan voor één van
beide dagen een bepaalde tijdsperiode kiezen. Reserveren kan vanaf maandag 30
november via uitbalie@kortenberg.be of via 02 755 22 80. Nadien kan je aan de UiTbalie in de Bib de polsbandjes afhalen. Zolang de voorraad strekt en enkel voor inwoners van Kortenberg.

Deze kerstvakantie kan je in de
Bib komen kijken naar de avonturen van Big Hero 6. Hiro is
een 14-jarig wonderkind en hij
blinkt uit in het bouwen van robots. Hiro komt samen met vier
gelijkgestemde vrienden en de
geavanceerde robot Baymax terecht in een gevaarlijk avontuur.
Ze moeten hun hightech krachten bundelen om het op te nemen tegen Yokai, de geheimzinnige gemaskerde man. De zes vrienden vormen samen het superheldenteam Big Hero 6
en gaan de strijd aan. Zal het hen lukken om Yokai en zijn duistere plannen
tegen te houden?

Maandag en dinsdag 28 en 29 december
9 tot 11 u. – 11 tot 14 u. – 14 tot 16 u. – 16 tot 18 u.
Sportoase, Philipssite 6, 3000 Leuven (eigen vervoer)
Gratis
Inschrijven: UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80

Woensdag 30 december om 10 u.
Bibliotheek Kortenberg
De film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar
Gratis
Inschrijven: UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(vtbKultuur Kortenberg)

TERRINES EN PATÉS MET AANGEPASTE WIJNEN
Wijnavond door Jacqueline Govaerts
‘Patés’ is de Franse aanduiding
voor vleesproducten waarin lever wordt gebruikt. De klassieke
methode behelst het malen van
lever en vermengen met andere
ingrediënten waaronder in elk
geval vet of spek, waarna het bij
lage temperatuur au bain-marie in een oven gebakken wordt. Het vrijkomende vet ligt dan als een afdichtende laag boven op de paté. Paté
is een mengsel zodat het eenvoudig te smeren is.
Een ‘terrine’ is een geglazuurde schaal om in te koken. ‘Terrine’ is ook
de naam voor een gerecht dat in een terrine gemaakt is. Een terrine
kan overigens ook bereid worden in andere vormen, zoals een cakeblik. Terrines zijn dikwijls vleesgerechten. Er zijn ook terrinegerechten
van vis, schaaldieren, groenten en vruchten. Essentieel bij terrines is
dat smaken zich goed kunnen vermengen, dat het geheel gebonden
wordt en dus in plakken gesneden kan worden en dat de massa de
juiste vochtigheid heeft. Veel gebruikte bindmiddelen zijn gelatine, ei,
room, agaragar en broodkruim. De terrine wordt veelal au bain-marie

gegaard in de oven, maar er zijn ook vele koude varianten. Na een
eventuele garing ‘rijpt’ de terrine een tot enkele dagen na in de koelkast, vaak onder een gewicht dat de massa aandrukt of overmatig
vocht wegperst.
Tijdens deze workshop proeft u twee soorten terrines en twee soorten
patés met bij elk bordje twee wijnen (niet noodzakelijk zoete wijnen).
Het is aan de deelnemers zelf om uit te maken welke wijn best past
bij welk gerecht. Het is zeker geen wedstrijd maar een oefening om
smaken van gerechten te combineren met wijnen. Het proeven wordt
ingeleid en begeleid door Jacqueline Govaerts.
Vrijdag 4 december om 20 u.
OC Berkenhof
Deelname: € 34, leden € 31
Info: www.vtbkultuur.be/kortenberg, 02 759 84 66
of guido.craps@vtbkultuur.be
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(Bonzaï)

(Gezinsbond Kortenberg)

SINT EN RODE NEUZEN DAG!

TIENRITTENKAARTEN DE LIJN MET KORTING
VERKRIJGBAAR VIA DE GEZINSBOND

Bonzaï animeert het Klokstaminee
Deze keer kiest Bonzaï de vooravond van Sinterklaas en de 'Rode Neuzen Dag' uit om het Klokstaminee te animeren.
De deuren van Ontmoetingshuis De Klok worden voor iedereen opengezet. Er wordt geklonken op een fijn Sintfeest.
Kom genieten van gezellige babbels en deugddoende ontmoetingen,
een natje en een droogje, en leuke animatie. Wat het wordt, is nog een
verrassing, maar het belooft alleszins weer heel gezellig te worden.
Van harte welkom!
Zaterdag 5 december vanaf 19 u.
De Klok, Dekenijstraat 11 te Erps-Kwerps
02 757 12 43 of bonzai.kortenberg@gmail.com
www.bonzaiwerking.be

Via de Gezinsbond kan je tienrittenkaarten van De Lijn met korting op
de gezinsspaarkaart (= je lidkaart) bekomen. Een tienrittenkaart kost
14 euro.
1,40 euro wordt als korting op je online portemonnee (= je lidkaart)
gezet.
Kaarten afhalen kan bij de voorzitter, Michel Cappan, Stationsstraat 40
in Kortenberg na voorafgaande afspraak via e-mail m.cappan@skynet.
be of via telefoon 02 759 89 49.
Wie alleen binnen de gemeente Kortenberg met de bus reist,
is het goedkoopst af met de ‘Rittenkaart derdebetaler’, ook wel
‘Gemeentekaart’ genoemd. De Gemeentekaart kost 10 euro voor
evenveel ritten, dus 1 euro per rit. De gemeente Kortenberg draagt
0,40 euro bij per rit, dus in totaal 4 euro. De Gemeentekaart koop
je in de gebruikelijke voorverkooppunten van De Lijn.

(Gezinsbond Kortenberg)

DE GEZINSBOND KORTENBERG NODIGT JE
UIT OP: ‘SINTERKLAAS KOMT!’
Vooraleer Sinterklaas zijn intrede doet,
verzorgt het meespeeltheater ‘Pruts en Tijl’
op zaterdag 5 december met één van
zijn theaterstukken ‘Hoe Ha Hopsa’, een
kinderanimatie, waarbij alle kinderen tot
en met 10 jaar actief kunnen meespelen.
Om 16 u. zullen ze samen met Pruts en Tijl de Sint begroeten met leuke Sinterklaasliedjes. Voor ieder ingeschreven kind
brengt de Sint iets lekkers mee!
Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s mogen er vast en zeker bij zijn.
Zaterdag 5 december om 14 u., intrede Sint om 16 u.
OC Berkenhof, cultuurzaal
Deelname: € 7 voor het eerste kind, € 5 voor het tweede
kind, € 4 voor het derde en volgende kinderen uit
hetzelfde gezin. Niet-Gezinsbondleden betalen telkens
het dubbele.
Inschrijven: m.cappan@skynet.be of 02 759 89 49
of bij Michel Cappan, Stationstraat 40 in Kortenberg.
Inschrijving is pas definitief na betaling op het
rekeningnummer van de gezinsbond:
BE86 7343 4906 8350 vóór 2 december.

(Femma Kortenberg)

CREATIEF MET BLOEMEN:
DEMONSTRATIE ROND HET
THEMA KERSTMIS
Droom je ook van een gezellig eindejaar met
bloemen? Sta je open voor tips om je interieur in kerstsfeer te brengen? Wens je ook te
weten wat trendy is in kerstdecoratie? Heb je een beetje ervaring met bloemschikken, maar minder inspiratie om aan de slag te gaan?
Als je op een van deze vragen positief kan antwoorden, moet je wel zorgen dat
je er op donderdag 10 december bij kan zijn, want het belooft weer een
avond te worden om van te snoepen!
Natalie Billast geeft voor Femma Kortenberg een vierde demonstatie rond het
thema Kerstmis. Ze maakt een paar bloemstukken terwijl je mag kijken, genieten en vragen stellen. Nadien worden er zelfs een aantal stukken verloot onder de deelnemers. Er wordt gerekend op een talrijke opkomst, want dit is een
unieke kans om heel wat inspiratie op te doen!
Donderdag 10 december om 20 u.
GC Colomba
Femma-leden € 9, niet-leden € 13
Inschrijving en betaling
vóór 3 december op Femma rekening
BE11 7343 4922 3348
Info: Lieve De Doncker, 02 759 54 64,
en Myriam Van Tricht, 0485 35 97 97
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(vtbKultuur Kortenberg)

(UPC KULeuven Kortenberg)

REQUIEM VOOR FAURÉ

MOVIE BLUES PRESENTEERT:
‘MELANCHOLIA’ VAN LARS VON TRIER

Geacteerde muzikale
vertelling door Jos
Meersmans
Robert Lortat, een van de grote pianisten van zijn tijd, vertelt over
zijn vriendschap met Gabriël Fauré (1845-1924) en hangt een klankbeeld op van het Parijs rond 1900. Naast zeer beklijvende en bekende
fragmenten uit het werk van Fauré, komen ook Saint-Saëns, Debussy
en Ravel aan bod. De petites histoires tekenen zich af tegen een snel
veranderende tijd na de Frans-Pruisische oorlog van 1870. De zeden
worden vrijer, de wereld lichtvoetiger, tot de ‘Groote Oorlog’ alle illusies
wegneemt en gifgas een streep trekt
door een ontluikende carrière. In
deze monoloog wordt de tragiek van
de Eerste Wereldoorlog herdacht.
Na deze laatste activiteit van het jaar wordt een glas schuimwijn aangeboden door vtbKultuur Kortenberg.

Zondag 13 december van 10.30 tot 12 u.
OC Berkenhof
€ 12, leden € 10
Info: www.vtbkultuur.be/kortenberg, 02 759 84 66
of guido.craps@vtbkultuur.be

‘Lars von Trier geeft ons in Melancholia een kijkje in zijn (depressieve) ziel. In een vloeiende,
overdonderende stijl, die bol staat
van de symboliek, die niet alleen
verwant is aan de Duitse romantiek, maar ook aan het magisch
realisme, neemt hij ons mee op een
uiterst persoonlijke reis. Een reis die
voor de één abstract en onbegrijpelijk zal zijn, voor de ander eerlijk
en direct.’ - Jeroen Stout
Inleiding door een ervaringsdeskundige.
Dit is de laatste film van dit MovieBlues–jaar. In een volgend Zoeklicht
lees je meer over volgende filmvertoningen.
Woensdag 16 december om 20 u.
Auditorium Congrescentrum UPC,
Leuvensesteenweg 517 te Kortenberg
Gratis
Inschrijven niet noodzakelijk. Aanmelden mag!
Info: movieblues@upckuleuven.be

Depressie, door Freud melancholie genoemd, staat bekend als een
stoornis die je vermogen om liefde te geven en te ontvangen doet
verdwijnen. In deze film presenteert Von Trier een ander inzicht. Aan
de hand van de relatie tussen twee zusters laat hij zien dat juist de
depressieve Justine in staat is om een ramp van ongekende omvang
het hoofd te bieden, terwijl de gelukkige Claire volledig instort. Depressie is hier geen mechanisme van wanhoop maar een manier om
de totale vernietiging zonder vrees tegemoet te zien.

(N-VA Kortenberg)

EINDEJAARSDRINK N-VA KORTENBERG
Op vrijdag 18 december organiseert N-VA Kortenberg haar jaarlijkse eindejaarsdrink. Vanaf 19.30 u. wordt er verzameld
in het Koetsiershuis van De Venkel om samen met vrienden en sympathisanten bij te praten, het glas te heffen op het
nieuwe jaar en vooruit te kijken naar wat 2016 ons als N-VA Kortenberg te bieden heeft.
Een uitgelezen kans om met de mandatarissen en bestuursleden terug te blikken op wat 2015 voor N-VA en voor Kortenberg gebracht heeft.
Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om samen de feestperiode in te luiden, voor de Verandering én voor de Vooruitgang !
Vrijdag 18 december van 19.30 tot 22.30 u.
Koetsiershuis De Venkel, Leuvensesteenweg 326, Kortenberg
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(Groove Hall)

(CGK Kortenberg)

GROOVE HALL VIERT SANTA ROCKS

OOK DIT JAAR ORGANISEERT CGK EEN
KERSTFEEST

In Opa's ouwe schuur, daar staat een arreslee en als het 's winters
sneeuwt, gaan wij weer met hem mee. Jingle bells, jingle bells.

Iedereen is welkom om
te komen genieten van
een glaasje glühwein,
een koud buffet, muziek
en het gezellig samen
zijn in een warme kerstsfeer.

En ja, naar jaarlijkse gewoonte organiseert Groove Hall op zaterdag
19 december Santa Rocks.
Een veertigtal leerlingen van het pop- en rockatelier zullen het beste
van zichzelf geven en dit onder de hoede van het begeleidersteam.
Geniet van een prachtige muzikale showavond. Allen hierheen.
Je hoort de belletjes al van ver !
Zaterdag 19 december om 19 u.
GC Colomba
€7

Zondag 20 december om 18 u.
OC Berkenhof
Inkom: vrije bijdrage
Inschrijven via cgkortenberg@hotmail.com of bij Johan Klein op
het telefoonnummer 0473 87 80 13

(Davidsfonds Erps-Kwerps)

KERSTSAMENZANG ‘U ZIJT WELLEKOME’ IN DE SINT-AMANDUSKERK TE ERPS
Op zaterdag 26 december organiseert Davidsfonds afdeling Erps-Kwerps ‘U zijt
wellekome’, de gezelligste kerstsamenzang van Vlaanderen. Samen met familie of
vrienden kan je er terecht om op een originele manier het kerstverhaal te herbeleven
en tegelijkertijd het goede doel te steunen. ‘U zijt wellekome’ is namelijk een gratis
evenement voor jong en oud, met een vrije bijdrage voor het goede doel.
Op die dag kan je samen met je familie of vrienden op een honderdtal plaatsen,
waaronder de Sint-Amanduskerk te Erps, terecht om mee Kerstmis te beleven op een
sfeervolle en originele manier. Tijdens ‘U zijt wellekome’ zing je een twintigtal vergeten Nederlandstalige kerstliederen en herbeleef je een stukje erfgoed. Je zingt op die
manier eigenlijk het kerstverhaal. Samen zingen staat centraal, onder begeleiding van
een ervaren zangleider en een organist. In Erps-Kwerps is Gaby Leaerts koorleider van
dienst. Het koor Everaert Ghesellen, versterkt met leden van andere zangkoren, zal
deze keer weer van de partij zijn voor de ondersteuning van de samenzang. Iedere
deelnemer krijgt ter plaatse ook een gratis zangbundel.
De naam ‘U zijt wellekome’ is een uitnodigende knipoog naar één van de oudste Nederlandstalige kerstliederen: Nu zijt wellekome. Ignace Thevelein, kapelmeester van de
Brugse kathedraal, verzorgde reeds verschillende keren de artistieke leiding samen met
koorfederatie Koor&Stem.
Zing dus mee, steun het goede doel en herontdek de prachtige kerstsfeer.
Zaterdag 26 december om 16 u.
Sint-Amanduskerk, Dorpsplein 1 te Erps-Kwerps
Gratis
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(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg)

GEEF EEN SEXY BEEST CADEAU!
De feestdagen naderen… Wil
je dit jaar iets leukers geven dan
een paar kousen of een das? Leg
dan een geit van Oxfam Pakt Uit
onder de kerstboom, een origineel en grappig cadeau waarmee u levens verandert. Het is
een geschenk dat langer meegaat dan de feestdagen!
De cadeautjes van Oxfam Pakt Uit weerspiegelen het werk van Oxfam
en haar partners. Geef je een geitje? Superfood? Een plantje? Een bijenkorf? Een cursus biolandbouw? Er zijn cadeaus voor alle smaken en
budgetten te vinden op www.oxfampaktuit.be.

Nieuw: feestelijke cadeaubox!
Wil je extra uitpakken?
Bestel dan een mooie cadeaubox
voor je Oxfam Pakt Uit’je.
Je krijgt er een reep
fairtradechocolade bovenop.
Zo wordt je bijzondere
cadeau nog specialer.
Mèèèèèèèèrry Christmas ;-)
Hoe een cadeau bestellen
1. Je kiest een cadeau op www.oxfampaktuit.be

Met de geschenken geef je twee keer. Je verrast familie of vrienden
met een symbolisch cadeau in de vorm van een leuke wenskaart én je
steunt de projecten van Oxfam.

2. Je ontvangt een kaart met bpost (of een pdf via mail) met een foto
van het cadeau.

Want solidair zijn, is het dat niet waar Kerstmis echt om draait?

4. Je gift helpt families een betere toekomst op te bouwen.

3. Je schrijft een woordje in de kaart en je geeft die af.

Jaks !
(Chiro Flurk)

KERSTBAR CHIRO FLURK
Heb je op zaterdag 12 december niets te doen? Kom dan zeker naar de kerstbar van Chiro Flurk Everberg! Dit jaar
zullen er geen kerststandjes zijn, maar wel een gezellige bar! Heb je zin in een lekkere warme chocomelk, glühwein,
Chouffe of een jenevertje? Dan ben je hier zeker aan het juiste adres! Ook voor de hongerigen is er voor elk wat wils, je hebt namelijk de keuze tussen
soep of een hotdog! Maar dat is niet alles... Ben jij nog op zoek naar een kerstboom? Bestel die dan bij Chiro Flurk door een mailtje te sturen naar
info@chiroflurk.be. Surf voor meer informatie over de kerstbar naar www.chiroflurk.be. Tot dan!
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

vrij 27/11/15
van 20:00 tot 22:00

Open repetitie popkoor
Dames en Heren

Popkoor Dames en Heren

OC De Zolder

www.damesenheren.be

woe 02/12/15
van 19:30 tot 22:00

Infoavond Gehoor en
Gehoorschade

KWB Erps-Kwerps

De Klok, Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps

marcelenlieke@telenet.be

do 03/12/15
van 10:00 tot 16:00

Koffie en taart

Dienstencentrum

OC Berkenhof

Elke donderdag, 0491 996 227,
0491 996 224 of
dienstencentrum@kortenberg.be, € 2,40

do 03/12/15
van 13:30 tot 16:30

Creatief in de Hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal,
Jeanne Vandersande, 02 759 82 60,
Annonciadenstraat, Everberg j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be

De Bib

De Bib

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

van 04/12/15 t.e.m.
Boekenverkoop in de Bib De Bib
11/12/15
van 10:00 tot 19:00 en
za van 10:00 tot 13:00

De Bib

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

vrij 04/12/15
van 20:00 tot 22:30

Terrines en patés met
aangepaste wijnen,
wijnavond

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 34, leden:
€ 31

za 05/12/15
van 17:30 tot 21:00

Jaarlijkse pensenkermis

KWB Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 84 10, marcelenlieke@telenet.be,
kwb-erps-kwerps.jouwweb.nl

za 05/12/15
van 19:00 tot 24:00

Sint en Rode Neuzen
Dag! Bonzaï animeert
het Klokstaminee

Bonzaï

De Klok, Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps

02 757 12 43, bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be

zo 06/12/15
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 10
km te Kortenberg

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

zo 06/12/15
van 14:00 tot 16:30

Repair Café Kortenberg

CGK

Repair Café, Kapellestraat 74, 0473 878 013
Kortenberg

ma 07/12/15
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg gaat uit
wandelen!

KVLV Everberg

Vertrek: parking
Gemeentehuisstraat,
Everberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be, ook op 14/12, 21/12
en 28/12

ma 07/12/15
om 20:00

Kobe Van Herwegen over De Bib
de goochelgeschiedenis
van België

De Bib

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

di 08/12/15
van 13:45 tot 17:00

Initiatie petanque

Dienst Vrije Tijd i.s.m.
Petanquehal te Kwerps
Petanqueclub Erps-Kwerps

gratis, uitbalie@kortenberg.be

woe 09/12/15
om 15:00

Kleutervoorstelling
Pikarnel

De Bib

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

do 03/12/15 om 20:00 Lezing: De Amerikaanse
presidentsverkiezingen

De Bib

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be
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do 10/12/15
van 19:30 tot 22:30

Koken

KVLV Meerbeek

Parochiezaal, Sint
Antnoiusstraat 7, Meerbeek

kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 10/12/15
om 20:00

Creatief met bloemen:
Kerstmis

Femma Kortenberg

GC Colomba

0485 35 97 97, 02 759 54 64,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg,
€ 13, leden: € 9

vrij 11/12/15
van 20:00 tot 22:00

Kreta, beeldreportage
door Paul Coessens

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

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

vrij 11/12/15
van 20:00 tot 22:00

Feest met een lange stola KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

0478 38 74 13 (na 19:00),
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, ook op 22/01

za 12/12/15 om 20:00 Irish Dance

Concertband Eendracht
Kortenberg

GC Colomba

www.conek.be, € 12

zo 13/12/15
van 10:30 tot 12:00

Requiem voor Fauré

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

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

zo 13/12/15
van 14:30 tot 18:30

Kerstfeest

KVLV Meerbeek

Parochiezaal, SintAntoniusstraat 7, Meerbeek

kvlv.meerbeek@yahoo.com

ma 14/12/15
van 09:00 tot 12:00

Digitale sporen

Dienstencentrum

OC Berkenhof

0491 99 62 24,
dienstencentrum@kortenberg.be,
www.ocmwkortenberg.be

di 15/12/15
van 19:30 tot 22:30

Bloemschikken het jaar
rond

Femma Erps-Kwerps

De Klok, Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps

02 757 02 51, daniella.marguillier@gail.com,
www.femma.be/erps-kwerps, € 9, leden: € 6
(drankje inbegrepen)

do 17/12/15
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

02 755 22 86, welzijn@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

do 17/12/15
van 19:30 tot 22:30

Bloemschikken

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

vrij 18/12/15
van 19:30 tot 23:00

Kerstfeest

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 96 64,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be, € 30, leden: € 20

vrij 18/12/15 om 20:00 Filmvoorstelling in de
Bib: Cinderella

De Bib

De Bib

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

zo 20/12/15
van 09:00 tot 17:00

Dagtocht 20 km te SintGertrudis-Pede

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 51 21

van ma 21/12/15
t.e.m. 24/12/15
van 09:00 tot 16:00

Winternokio: Vier dagen
sporten, spelen, muziek
maken en creatief bezig
zijn.

Kids-o-fijntje

Turnzaal van gemeentelijke
basisschool ‘De Klimop’ te
Erps-Kwerps.

Voor kleuters en kindjes uit de eerste graad
van de lagere school, www.kidsofijntje.be of
kidsofijntje@gmail.com, € 80

ma 21/12/15
van 19:30 tot 22:30

Bloemschikken

Die Blomme

OC Berkenhof

02 759 43 34, miafransen@telenet.be, ook
op di 22/12 van 19:30 tot 22:30 woe 23/12
van 09:30 tot 12:30 woe 23/12 van 13:30 tot
16:30 woe 23/12 van 19:30 tot 22:30

di 22/12/15
van 08:30 tot 16:30

Grabbelpas: Wie wordt
Meesterchef in de
keuken?

Jeugddienst Kortenberg

OC De Zolder

jeugddienst@kortenberg.be, 02 755 22 85, € 8

Zoeklicht · Kortenberg
december 2015

26

Wat

Wanneer

Organisator

Waar

Info

di 22/12/15
van 13:15 tot 16:30

ZAP: Indoor paintballen
in Hoegaarden

Jeugddienst Kortenberg

Vertrek met de bus op
parking GC Colomba

jeugddienst@kortenberg.be, 02 755 22 85,
€ 10

woe 23/12/15
om 10:00

Muziekvoorstelling
'Liedjes met wortels'

Cultuurdienst Kortenberg
i.s.m. Bib

De Bib

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

za 26/12/15
van 18:00 tot 23:00

Avond-Kerstwandeling
14 km naar Leuven

Wandelclub Witlooftrekkers GC Colomba

02 759 83 28, 02 759 54 64,
www.witlooftrekkers.be

ma 28/12/15 en
di 29/12/15 van 9:00
tot 18:00

Familiezwemdagen

Sportregio Dijle &
Sportoase Leuven (eigen
Hageland i.s.m.Sportdienst vervoer)

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80, gratis,
reservatie tickets vanaf 30 november

di 29/12/15 van 09:00 Grabbelpas: Striptekenen Jeugddienst Kortenberg
tot 16:00

GC Colomba

jeugddienst@kortenberg.be, 02 755 22 85,
€8

di 29/12/15 van 13:00 ZAP: Schaatsen in
tot 17:00
Haasrode

Jeugddienst Kortenberg

GC Colomba

jeugddienst@kortenberg.be, 02 755 22 85,
€8

di 29/12/15 van 18:00 Bloed geven
tot 20:30

Rode Kruis Kortenberg

Rusthuis Onze-Lieve-Vrouw
Lourdes, Dorpsplein 10,
Erps-Kwerps

nelly_410@hotmail.com, kortenberg.
rodekruis.be

woe 30/12/15 om 10:00 Filmvoorstelling in de
Bib: Big Hero 6

De Bib

De Bib

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

vrij 01/01/16 van
17:00 tot 19:00

Gemeentebestuur
Kortenberg

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

02 755 22 83, cultuur@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

DAG1

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
burgerlijkestand@kortenberg.be 02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be 02 755 22 30
communicatie-it@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 80
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be 016 26 94 37
financien@kortenberg.be 02 755 22 50
gebouwenbeheer@kortenberg.be 02 759 98 28
grondgebiedszaken@kortenberg.be 02 755 22 70
infrastructuurprojecten@kortenberg.be 02 755 22 76
jeugddienst@kortenberg.be 02 755 22 85
kinderopvang@kortenberg.be 02 751 43 22
meldingen@kortenberg.be 02 755 22 40
milieu@kortenberg.be 02 755 22 67
mobiliteit@kortenberg.be 02 755 22 75
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
openbarewerken@kortenberg.be 02 755 22 70
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sportdienst@kortenberg.be 02 755 22 87
stedenbouw@kortenberg.be 02 755 22 60
toerisme@kortenberg.be 02 755 22 80
UiTbalie@kortenberg.be 02 755 22 80
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
zoeklicht@kortenberg.be 02 755 22 40
website@kortenberg.be 02 755 22 40
wegenengroen@kortenberg.be 02 759 98 28
welzijnshuis@kortenberg.be (OCMW) 02 755 23 20

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de UiTdatabank.be.
(Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
formulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze
instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke webstek: www.
kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 november gebeuren voor het januarinummer, en ten
laatste op 25 december voor het februarinummer. Deze deadlines zullen strikt
worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek
en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij een
bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur deze naar
zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s doorstuurt, betekent
dit dat u ons de toestemming geeft om deze te publiceren in
Zoeklicht, en dit op de plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 u. tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 u. tot 19 u.
Donderdag: van 10 u. tot 19 u.
Vrijdag: van 13 u. tot 19 u.
Zaterdag: van 10 u. tot 13 u.
Burgerzaken
Elke werkdag: van 9 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 11.45 u.
Overige diensten
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Containerpark
Noodbosweg 100
info@ecowerf.be of 02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 tot 16 u.
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd
PWA
info@pwa.be of 02 755 22 97

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 83 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg,
Ilse Dhont, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
IPM printing nv, Nestor Martinstraat 40, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 januari 2016.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 november 2015
worden ingediend. Voorstellen voor het februarinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 december 2015 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 30 november 2015 om 16 u. op de
tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

FAMILIEZWEMDAGEN
28 & 29 december 2015
Sportoase Leuven

GRATIS

Inschrijven vanaf 30 november via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

GRATIS

1500
zwemtickets

voor inwoners van de
sportregio Dijle & Hageland

U maakt de keuze uit
één van de data en één
van de volgende uren:
28 of 29 december 2015
van 9 - 11 uur
van 11 - 14 uur
 van 14 - 16 uur
 van 16 - 18 uur



VOOR GRATIS TICKETS:
BERTEM:
BIERBEEK:
BOUTERSEM:
HERENT:
KORTENBERG:
LUBBEEK:
OUD-HEVERLEE:

016-49 99 98
016-46 14 00
016-72 10 58
016-85 30 20
02-755 22 80
016-47 97 24
016-38 88 33

- vrijetijd@bertem.be
- inschrijving@deborre.be
- sportdienst@boutersem.be
- www.herent.be/familiezwemdagen
- uitbalie@kortenberg.be
- sportdienst@lubbeek.be
- www.oud-heverlee.be

OPGELET! Het aantal tickets per gemeente is beperkt!

