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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
3-4 december: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
10-11 december: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
17-18 december: Dr. Sibylle Vankets - 02 720 51 77
24-25 december: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
30 december-1 januari: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
3-4 december: DAP Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21

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 5 december van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Parcé van het
Administratief Centrum (1ste verdieping). Deze dienst is gratis.
U kunt voor juridisch advies wel 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 0471 85 03 77 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
Graag op afspraak.
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be
Dinsdag 6 december: pmd en gft
Vrijdag 9 december: papier en karton
Dinsdag 13 december: huisvuil
Dinsdag 20 december: pmd en gft
Dinsdag 27 december: huisvuil
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Gratis fietsgraveren

Woensdag 7 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. 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

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
GEMEENTERAAD VAN 7 NOVEMBER 2016
• De gemeenteraad nam kennis van de processen-verbaal van kasnazicht
van de gemeente van eind augustus en eind september 2016.
• De gemeenteraad stelde de tweede budgetwijziging van het dienstjaar
2016 vast en keurde de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
goed.
• De gemeenteraad keurde het kerkenplan 2014-2019 goed.
• Voor het dienstjaar 2016 kende de gemeenteraad een toelage voor een
totaal bedrag van 2.900 euro toe aan de oudercomités van alle basisscholen op het grondgebied van Kortenberg. Het bedrag van 2.900 euro
zal onder de zes comités verdeeld worden naar rato van het aantal leerlingen (kleuter en lager) die officieel ingeschreven zijn op 1 oktober 2016
en die woonachtig zijn in de gemeente. De toelage moet aangewend
worden voor andere doeleinden dan sociale voordelen en die niet tot de
normale werkingskosten behoren, bijvoorbeeld: schoolkrantje, sportdag,
materieel voor naschoolse activiteiten, speeltuigen, schoolfeest, ...
Uitgaven voor publiciteit worden niet aanvaard.
• De gemeenteraad besliste om desgewenst een beroep te kunnen doen op
de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor de ‘optimalisatie van de
klantgerichte dienstverlening’ zoals gegund door het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge.
• De gemeenteraad keurde een nieuw subsidiereglement voor grootschalige jeugdevenementen goed. Hierdoor wordt het voortaan mogelijk om
ook grootschalige jeugdevenementen die niet in aanmerking komen voor
de subsidie van grootschalige bovenlokale culturele evenementen te subsidiëren. Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf 1 december 2016.
• De gemeenteraad keurde het ontwerp, de opdrachtdocumenten en de
raming voor het aanbouwen van een nieuwe vleugel en de renovatie van
de gemeentelijke lagere school De Boemerang in Meerbeek goed. De
kostprijs wordt geraamd op 2.967.819,01 euro inclusief btw (6%). Het
project zal als open-offerte-aanvraag gepubliceerd worden in het bulletin der aanbestedingen.

Foto: Evgenia Belyaeva

• De eigenaars van zes percelen in de Vloetgrachtstraat in Meerbeek (Den
Tomme) dragen de wegbedding met aangelegde infrastructuur voor
openbaar nut kosteloos over aan de gemeente. De wegbedding en de
berm worden verworven als openbaar domein.
• Van het perceel gelegen naast Klapstraat 12 in Erps-Kwerps werd een
strookje grond, sectie C nrs. 202g (deel), met een oppervlakte van 43 ca,
gratis aan de gemeente afgestaan, voor inlijving in het openbaar domein
als onderdeel van het voetpad van de straat.
• De gemeenteraad keurde de procedure met betrekking tot de toelichting
over de werking van intercommunales goed. De procedure is de volgende: gemeenteraadsleden die vragen hebben over de werking en/of de
uitoefening van het mandaat van aangestelde vertegenwoordigers formuleren deze schriftelijk aan het college. De gemeentelijke vertegenwoordigers zullen de gestelde vragen dan op de volgende gemeenteraad
beantwoorden.
• Ook volgende punten werden besproken: fietspad Engerstraat, parkeren
op de Colombasite, kunstgras en de plaatsing van een rustbank langs
voetweg 24.

Volgende gemeenteraad
Maandag 5 december 2016
De gemeenteraad start 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 Secretariaat via
secretariaat@kortenberg.be.
.

GEMEENTEBESTUUR

Sluitingsdagen eindejaarsperiode

•	Het Administratief Centrum, inclusief de Bib, zal gesloten zijn op zaterdag 24 en maandag 26 december en op zaterdag 31 december en maandag
2 januari 2017.
•	De politiehuizen van Kortenberg en Herent zijn gesloten op zaterdag 24, maandag 26 en zaterdag 31 december. Op maandag 2 januari zijn de politiehuizen van Kortenberg en Herent open. In dringende gevallen kunt u tijdens de sluitingsdagen de politie bereiken op het noodnummer 101.
• Op zaterdag 24 en zaterdag 31 december zal het Containerpark om 13 u. sluiten in plaats van om 16 u.
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

MET DE KIPPEN OP STOK

Kippen houden voor de eitjes en de verwerking van uw keukenafval wordt
de laatste jaren minder evident. Sinds vossen en marters meer en meer deel
uitmaken van onze omgeving zijn er al heel wat dieren gesneuveld.
Om deze reden organiseert de gemeente samen met andere gemeenten
in regio Leuven en de intergemeentelijke verenigingen Interleuven en IGO
het project ‘Met de kippen op stok’. In dit project werd een groepsaankoop
van automatische hokopeners georganiseerd.
Deze automatische hokopeners werken op een lichtsensor of met een
timer. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken of het hok wel afgesloten is, kunt u met een gerust hart het huis verlaten en bespaart u ’s ochtends en ’s avonds even tijd.

GEMEENTEBESTUUR

U kunt de hokopeners en hun toebehoren vanaf nu eveneens digitaal
bestellen via volgende link: https://extranet.interleuven.be/hokopeners
Indien u meer informatie wenst, kunt u steeds terecht bij de gemeentelijke
milieudienst.

GROEPSAANKOOP INTERLEUVEN ÉN NIEUWE GEMEENTELIJKE SUBSIDIE VOOR THERMOGRAFISCH ONDERZOEK VAN UW WONING

Om energie te besparen in uw woning, kan het nodig zijn om warmteverliezen langs daken, muren, kieren en spleten vast te stellen en deze weg
te werken. Met behulp van een thermografisch onderzoek met een infraroodcamera kunnen zulke warmteverliezen vastgelegd worden.
In samenwerking met Interleuven kunt u een thermografisch onderzoek
voor uw woning of appartement laten uitvoeren door een door hen aangesteld adviesbureau. Door dit onderzoek van de woning kunnen bouwkundige afwijkingen geconstateerd worden, zoals isolatieproblemen,
koudebruggen, vochtinsijpeling, lekken in platte daken en warmteverliezen via kieren en spleten.
Wat mag u verwachten van een thermografisch onderzoek van uw
woning? Een rapport met:
• thermografische en digitale afbeeldingen van de woning
• vaststellingen van energieverliezen
•	mogelijke oplossingen om deze energieverliezen te beperken en een
indicatieve kostenberekening van deze oplossingen
Omdat het uitvoeren van een thermografisch onderzoek weersafhankelijk
is, kunt u intekenen in dit project tot 15 februari 2017. Dit onderzoek
gebeurt steeds in een koude periode, dus zal het gebeuren in de winter
van 2016/2017. Zodra de weersomstandigheden het toelaten om een
IR-scan uit te voeren wordt u gecontacteerd door het adviesbureau.
Afhankelijk van uw type woning zal de kostprijs van het thermografisch
onderzoek tussen de 200 en 300 euro bedragen. Intekenen kan via de volgende link: https://extranet.interleuven.be/thermografisch-onderzoek

Gemeentelijke subsidie thermografisch onderzoek van een
particuliere woning
Aangezien een duidelijk en objectief onderzoek van de woning de eerste
stap is naar een energiezuinige renovatie, heeft de gemeenteraad beslist
om deze maatregel te ondersteunen. De subsidie bedraagt 50% van de
kostprijs van dit onderzoek , met een maximum van 200 euro. De keuze
van het adviesbureau is vrij.
Als bewijsstukken moeten een kopie van de factuur en het rapport van het
thermografisch onderzoek samen met het ingevuld aanvraagformulier
ingediend worden. Meer informatie over werkwijze, subsidie, prijzen en
inschrijving kunt u opvragen bij de milieudienst, via 02 755 22 67 of
duurzaamheid@kortenberg.be.
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NIEUWE INZAMELDAGEN IN 2017: AFVALKALENDER WIJZIGT

Efficiëntere inzamelrondes betekenen minder uitstoot. Daarom pakt
EcoWerf de huis-aan-huisinzameling vanaf januari 2017 anders aan.
Afval wordt niet langer per gemeente ingezameld, maar over de gemeentegrenzen heen. Aangrenzende gemeenten in een cluster krijgen voortaan dus dezelfde inzameldag.
Ook de inzamelfrequentie voor papier-karton en PMD verandert:
vanaf 2017 zamelt EcoWerf deze afvalsoorten driewekelijks in op
dezelfde dag. De inzameling van gft en huisvuil blijft tweewekelijks, maar gebeurt voortaan ook op dezelfde dag. Hiervoor zet
EcoWerf nieuwe duo-wagens in. Deze beschikken over twee compartimenten, waardoor ze twee soorten afval gelijktijdig en toch gescheiden
kunnen ophalen. Dit is vooral nuttig in gebieden met verspreide bewoning.
De vernieuwingen maken deel uit van EcoWerfs ‘Masterplan Transport’.
Hiermee dalen niet alleen de operationele kosten en het dieselverbruik,
maar ook de werklast voor het uitvoerend personeel.
Als gevolg van de reorganisatie wijzigt in heel wat gemeenten de inzameldag. Bovendien kan de ophaalwagen vroeger of later langskomen dan
gewoonlijk. In de tweede helft van december ontvangt u de nieuwe afvalkalender, met alle info over de inzameldagen van 2017 in uw gemeente.
Download ‘Recycle!’
De nieuwe inzameldagen
kunt u ook raadplegen via de
handige app ‘Recycle!’ ontwikkeld door Fost Plus, Bebat
en Recupel. Deze app geeft
alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een
afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in
de buurt, inclusief de openingsuren van het containerpark. Zo mist u geen enkele
inzameling aan huis en weet
u perfect wat te doen met een afgedankte broodrooster of een stel lege
batterijen. Download de app (beschikbaar voor iOS en Android via
www.ophaalkalender.be).

Met de nieuwe duo-wagens kan EcoWerf verschillende afvalsoorten gelijktijdig en toch gescheiden ophalen.
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WINTERWEER: WAT MET MIJN AFVAL?
GEMEENTEBESTUUR

Winterse neerslag en ijzel kunnen de afvalinzameling behoorlijk verstoren. De ophaalwagen probeert overal langs te gaan, maar veiligheid
gaat voor! Werd uw afval niet ingezameld? Haal het ’s avonds terug
binnen en bied het opnieuw aan bij de volgende ophaalronde.
Werd uw grijze container niet geledigd omwille van het winterweer en
is hij vol? Dan kunt u uitzonderlijk de eerstvolgende inzameling een of
meerdere extra zakken naast uw container plaatsen. U hoeft dit niet
vooraf te melden aan EcoWerf (DifTar). Let er wel op dat elke zak ook in
de container past; zo kan de lader uw afval wegen. U betaalt maar voor
één aanbieding. Opgelet: deze procedure geldt enkel indien bij winterweer het afval om veiligheidsredenen niet werd ingezameld.
Indien er, in samenspraak met het gemeentebestuur, een extra inzameling georganiseerd wordt, dan zal dit via verschillende kanalen gecommuniceerd worden.
Bevroren container
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw huisvuil of gft aan
de container vastvriest. Tips om dit te voorkomen:
•	Plaats bij voorkeur uw afval ’s ochtends tegen 7 u. buiten, in plaats
van de avond voordien. Zo voorkomt u dat uw afval vastvriest, of
dat het minder zichtbaar wordt door sneeuwval.

•	Bewaar uw afvalcontainer binnen (bijvoorbeeld in de garage) of op
een windluwe plaats.
•	Gebruik bij vriesweer laagjes krantenpapier in de gft-container, laat
vochtig keukenafval eerst even drogen.
•	Maak ‘s ochtends voor de lediging het afval los met een lang voorwerp.
Het containerpark
Ook het containerpark kan gevolgen ondervinden van winterse buien.
Ligt er veel sneeuw op de baan? Dan bestaat de kans dat ook het containerpark niet vlot bereikbaar is. Stel uw bezoek uit of neem vooraf
contact op met EcoWerf (www.ecowerf.be of 0800 97 0 97) om zeker
te zijn dat het containerpark bereikbaar is.

Op www.ecowerf.be vindt u de recentste informatie over de afvalinzameling en het containerpark. Wenst u een e-mail te ontvangen bij gewijzigde afvalinzamelingen? Registreer u dan via het
digitale loket ‘Mijn EcoWerf’.

Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

LOKETTEN MILIEU/DUURZAAMHEID EN RUIMTELIJKE ORDENING SAMENGEVOEGD

Sinds enkele weken zijn de twee aparte loketten van Milieu/Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening samengevoegd tot één loket. Dit betekent dat u met al uw
vragen over zowel Milieu als Ruimtelijke Ordening aan één loket terechtkunt. Het loket van Milieu wordt gesloten. Het bestaande loket van Ruimtelijke Ordening
blijft behouden en zal worden uitgebreid met het loket van Milieu. De dienstverlening blijft uiteraard behouden en ongewijzigd.
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EEN DIGITALE BOUWAANVRAAG? NU OOK IN KORTENBERG!

Een bouwaanvraag indienen betekent vandaag een hele berg papierwerk in orde brengen. Niet alleen voor burgers die een eenvoudige verbouwing
aan hun huis plannen, maar al zeker voor architectenkantoren die de bouw van bijvoorbeeld groepswoningen, een appartementsgebouw of kantoorgebouw voor hun rekening nemen.
Bedoeling is die papierberg nu drastisch te verminderen en het aanvragen van zo’n vergunning eenvoudiger en efficiënter te maken. Daarom richtte
de Vlaamse overheid het omgevingsloket op dat toelaat om stedenbouwkundige vergunningen digitaal in te dienen.
Ook het gemeentebestuur Kortenberg stapte mee in het project. Sinds 7 november 2016 is het dus ook in Kortenberg mogelijk om een Digitale
Bouwaanvraag in te dienen.
De Digitale Bouwaanvraag komt via het Omgevingsloket toe op het gemeentehuis. Het elektronisch ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg. Een bijkomend voordeel voor de indiener is dat hij 24 uur per dag de status van het dossier kan opvolgen. Belangrijk is wel dat
de Digitale Bouwaanvraag ingediend wordt zoals vastgelegd in het normenboek. Alle informatie over de Digitale Bouwaanvraag is te vinden op
www.omgevingsloket.be.

HERVORMING ENERGIEPREMIES VANAF 2017
De Vlaamse regering keurde op 15 juli 2016 de hervorming van de premies van de netbeheerders goed. Dit betekent dat Eandis ook in 2017 premies
blijft toekennen voor energiebesparende werken. Een aantal voorwaarden zullen in 2017 wel strenger zijn en voor bepaalde (individuele) energiebesparende maatregelen zal het premiebedrag volgend jaar minder bedragen. Er zijn ook twee nieuwigheden in de hervorming. Ten eerste wordt het
ook mogelijk om een premie te krijgen voor na-isolatie van bestaande muren via de binnenzijde. Een tweede nieuwigheid is een totaalrenovatiebonus bovenop de individuele premies wanneer u in een periode van vijf jaar minstens drie investeringen in energiebesparende werken doet.
Deze wijzigingen gaan allemaal in vanaf 1 januari 2017 (datum eindfactuur). Tot 31 december 2016 blijft alles hetzelfde.
Let op: Bij de begrotingsopmaak voor 2017 heeft de Vlaamse regering besloten het belastingvoordeel voor dakisolatie te schrappen voor investeringen vanaf 1 januari 2017!

Meer info over dit artikel of over wonen in het algemeen krijgt u bij het woonloket van Woonwijzer:
0471 85 03 77, kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
Elke woensdag kunt u bij Woonwijzer terecht tijdens het vrij spreekuur van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u., op donderdag op afspraak van 13 tot
16 u. (dienst Ruimtelijke Ordening, eerste verdieping Administratief Centrum). Ook een huisbezoek is mogelijk na afspraak.
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Dienstencentrum
GEMEENTELIJKE MANTELZORGONDERSTEUNING
In 2014 werd de organisatie van de gemeentelijke mantelzorgpremie
overgedragen aan het Welzijnshuis van Kortenberg. Naast de Vlaamse
mantelzorgpremie betaalt het Welzijnshuis een mantelzorgpremie aan
mantelzorgers. De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt, als blijk van
erkenning voor zijn of haar inzet, gegeven aan mantelzorgers die vrijwillig
en onbezoldigd hulpbehoevende personen of gezinnen, gedomicilieerd in
Kortenberg, thuis verzorgen. De toelage bedraagt 20 euro per maand en
wordt jaarlijks uitbetaald aan de mantelzorger.
Naast het uitbetalen van deze zorgpremie, is het Welzijnshuis bezig met
het uitbouwen van een degelijke mantelzorgondersteuning. Zo werden
de afgelopen jaren verschillende infomomenten georganiseerd voor de
mantelzorgers. Ook in 2017 kunnen mantelzorgers met al hun individuele
vragen in verband met mantel- en thuiszorg terecht in het Dienstencentrum
van het Welzijnshuis en zullen er weer enkele samenkomsten georganiseerd worden waarbij we enerzijds informatie rond allerhande thema’s
doorgeven en waar anderzijds de mantelzorger zelf zijn eigen verhaal kan
brengen.
Basisvoorwaarden voor de gemeentelijke
mantelzorgpremie
De zorgbehoevende is ouder dan 21 jaar en woont in Kortenberg. De zorgbehoevendheid wordt aangetoond door een positieve beslissing van de
Vlaamse mantelzorgpremie. Een mantelzorger kan aan twee zorgbehoevenden hulp bieden. Beide zorgbehoevenden moeten dan een aanvraag
indienen voor de premie. Twee zorgbehoevenden kunnen voor elkaar
geen mantelzorger zijn.

Een aanvraag indienen
U kunt de gemeentelijke zorgpremie het hele jaar door aanvragen in het
Dienstencentrum van het Welzijnshuis. De zorgbehoevende of de persoon
die hem/haar wettelijk of gewoonlijk vertegenwoordigt dient een ondertekend aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te verkrijgen in het
Dienstencentrum of op www.kortenberg.be (Sociaal Huis/Mantelzorgpremie).
Bij de eerste aanvraag moet een kopie gevoegd worden van de toekenning van de zorgvergoeding door de Vlaamse Zorgverzekering. Hebt u nog
geen tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering, dan moet u deze
eerst aanvragen. Alle info hierover kunt u vragen bij uw mutualiteit of in
het Dienstencentrum. Meer info over de Vlaamse Zorgpremie vindt u op
www.vlaamsezorgkas.be.
Een uitbetaling aanvragen
In de loop van de maand december bezorgt het Dienstencentrum
aan elke zorgbehoevende een uitnodiging tot verlenging van aanvraag.
Hierbij worden ook de volgende zaken opgevraagd:
• een actualisering van de persoonlijke gegevens;
•	een kopie van een rekeninguittreksel van de maand december met de
uitbetaling van de zorgvergoeding via de zorgkas;
• een attest dat wordt afgeleverd door de zorgkas.
Deze documenten moet de aanvrager vóór 31 januari 2017 terugsturen, anders wordt de aanvrager niet langer beschouwd als geïnteresseerd
en wordt de mantelzorgpremie van het voorbije jaar niet uitbetaald.
Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224.

INFONAMIDDAG: KOOP IK NU EEN IPAD/TABLET, IPHONE/SMARTPHONE OF EEN GSM?
Met een smartphone kunt u even goed bellen als met een gsm, maar het is
iets anders, en met een tablet kunt u dan weer niet bellen. Tijdens deze infonamiddag krijgt u uitleg over de voor- en nadelen van deze toestellen, zodat
u daarna zelf kunt nagaan wat u het beste aankoopt. Maak kennis met deze
toestellen en kijk waarvoor u ze kunt gebruiken, welk prijsverschil er is,
welke mogelijkheden er zijn en of u deze zelf kunt gebruiken? Met welke
toestellen kunt u gebruik maken van wifi en met welke toestellen kunt u de
krant lezen, de buienradar raadplegen, vakantieplekjes zoeken, e-mailen,
skypen,...

Praktisch
Maandag 12 december van
13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie
Gratis
Inschrijven gewenst vóór 9
december via dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224
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BUREN VOOR BUREN! OOK ALS HET SNEEUWT
Ook dit jaar organiseert het Dienstencentrum weer een sneeuwtelefoon.
Met dit initiatief wil het Welzijnshuis het buurtcontact en buurtgevoel versterken. In de komende wintermaanden wil het Dienstencentrum senioren
en andersvaliden een helpende hand reiken. Bij sneeuwval staat het voor
deze mensen klaar om hun stoep terug sneeuwvrij te maken.

Wilt u als vrijwilliger meewerken aan dit initiatief en de mensen in uw buurt
helpen, dan kunt u ook contact opnemen met centrumleider Geert Gevers
op onderstaand nummer.

Wanneer het gesneeuwd heeft en u of iemand uit uw omgeving niet zelf
kan instaan voor het sneeuwvrij maken van het voetpad voor uw deur, kunt
u tijdens de kantooruren bellen naar het Dienstencentrum. Dat zorgt ervoor
dat een vrijwilliger zo vlug mogelijk uw voetpad terug sneeuwvrij maakt, in
de mate van beschikbaarheid van vrijwilligers.

Sneeuwtelefoon:
0491 996 224
Elke werkdag tussen 9
en 16 u.
Gratis dienstverlening

Politie
REGISTREER EN MARKEER
DIEFSTALGEVOELIGE VOORWERPEN
In het kader van de derde ‘Samen Tegen Inbraak!’-campagne van de politiezone Herent-Kortenberg (die nog loopt tot eind februari), geven we
hieronder nog enkele tips inzake het registreren en markeren van diefstalgevoelige voorwerpen mee.
Slachtoffers herinneren zich na een inbraak of diefstal vaak geen details
van de gestolen bezittingen. Voor de politie en uw verzekeringsmaatschappij is een correcte en duidelijke beschrijving nochtans van groot
belang. Daarom raden we u aan om dure of zeldzame spullen te registreren en te markeren. Zo kunt u aantonen dat u de rechtmatige eigenaar
bent van de ontvreemde goederen.
Registreer waardevolle voorwerpen
Maak vandaag nog een inventaris van uw waardevolle spullen. Het registratieformulier 'Save your numbers' helpt u hierbij. Dit formulier kunt u
gebruiken voor elektronica (voorwerpen met een serienummer). Voor
juwelen, schilderijen,… gebruikt u het formulier 'Save your pictures'.
Beide formulieren vindt u op de website www.politieherko.be onder de
rubriek ‘Vragen’.
Markeer
U kunt een voorwerp markeren door het een uniek nummer te geven: uw
rijksregisternummer. Begin het nummer met een P (preventie) en sluit af

met een C (criminaliteit). Op deze manier
kunnen inbrekers het nummer niet aanpassen. Opvallend gemerkte voorwerpen zijn
moeilijker verkoopbaar. Dieven laten
gemerkte voorwerpen daarom liever liggen.
Nog enkele tips
•	Registreer het merk, het type en eventuele bijzonderheden van uw voorwerpen. De meeste elektrische en elektronische apparaten hebben een
serienummer, uniek voor het toestel. Noteer daarom zeker dit nummer in de inventaris van uw waardevolle voorwerpen.
•	Fotografeer waardevolle bezittingen die moeilijk te omschrijven en/
of te markeren zijn. Denk maar aan unieke stukken zoals juwelen of
schilderijen.
•	Bewaar goed facturen en andere documenten van uw waardevolle
goederen.
•	Sla het registratieformulier op op uw computer en bewaar ook een
afgedrukt exemplaar of bewaar het formulier op een online platform.
Hebt u vragen over preventie of wenst u een vrijblijvend, gratis
en niet-commercieel beveiligingsadvies op maat voor uw
woning? Neem dan contact op met de diefstalpreventieadviseur van de politiezone via diefstalpreventie@politieherko.be
of via 016 85 34 00.
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NIEUW: GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN TOEPASSING OP BEPAALDE
VERKEERSOVERTREDINGEN
Sinds eind november is in de gemeente Kortenberg het systeem van
gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing op specifieke verkeersovertredingen. Het gaat meer bepaald over:
•	Overtredingen inzake stilstaan en parkeren
•	Het negeren van het doorgangsverbod in de Minneveldstraat tijdens
bepaalde tijdsperiodes (C3-negatie) wanneer men niet beschikt over

een vergunning en de overtreding wordt vastgesteld door de daar
geplaatste vaste camera met automatische nummerplaatherkenning
Dergelijke verkeersovertredingen in Kortenberg worden voortaan afgehandeld door de GAS-ambtenaar van de stad Mechelen. Overtreders kunnen bijgevolg een GAS-boete in de brievenbus verwachten. Meer info
vindt u in de volgende editie van Zoeklicht of op www.kortenberg.be.

SNELHEIDSMETINGEN OKTOBER
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.
Snelheidsmetingen oktober
Straat

Toegelaten
snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Kerselarenstraat (richting station
Erps-Kwerps)

50 km/u.

1.502

56 km/u.

12,8 %

Mechelsesteenweg (richting
Steenokkerzeel)

50 km/u/

2.012

52 km/u.

5,8 %

Stationstraat (richting
Leuvensesteenweg – N2)

50 km/u.

4.989

49 km/u.

4,3 %

Zavelstraat (beide richtingen)

50 km/u.

4.935

57 km/u.

16,8 %

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in oktober snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 9,3 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders oktober
Straat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste voertuigen

Zavelstraat

50 km/u.

233

8,6 %

Sterrebeeksesteenweg

50 km/u.

375

4%

Leuvensesteenweg

50 km/u.

1.004

7,5 %

Kwerpsebaan

50 km/u.

112

6,3 %

Dalemstraat

50 km/u.

123

10,6 %

Hulstbergstraat

70 km/u.

364

4,4 %
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Prikbord
VOLUIT LEVEN IN KORTENBERG: BLIJF STEEDS OP DE HOOGTE!
GEMEENTEBESTUUR

Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in onze gemeente, dan
kunt u zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief van de gemeente.
Dit doet u door onderaan de startpagina van de gemeentelijke webstek te
klikken op de link om in te schrijven. U kiest zelf welke nieuwsbrief u
wenst te ontvangen:
•	In de algemene nieuwsbrief van Kortenberg komt het nieuws aan
bod dat op de startpagina van de website wordt opgenomen, en ook
dringende berichten in verband met wegenwerken of bijvoorbeeld de
vuilnisophaling. Ook het vrijetijdsaanbod van de gemeente wordt
erin opgenomen. Als er vacatures zijn bij het gemeentebestuur, dan
leest u dat ook in deze nieuwsbrief.
•	In de nieuwsbrief van het Dienstencentrum vindt u drie keer per jaar
links naar de voor de volgende maanden geplande activiteiten van
het Dienstencentrum.
•	De nieuwsbrief voor verenigingen is in eerste instantie bestemd voor
mensen actief in het Kortenbergse verenigingsleven.
Inschrijven is eenvoudig. Wenst u zich nadien terug uit te schrijven, dan
kan dit via een link die u terugvindt in de rechterbovenhoek van elke
nieuwsbrief. Uiteraard wordt uw privacy gerespecteerd en worden uw
gegevens nooit aan derden doorgegeven.

De gemeente zal de database van ontvangers van de nieuwsbrief
uitzuiveren. E-mailadressen van personen die al twee jaar lang geen
enkele nieuwsbrief hebben geopend, zullen worden verwijderd.
Daarnaast zult u weldra uitgenodigd worden om uw gegevens aan
te vullen met extra informatie zoals bijvoorbeeld uw gsm-nummer,
uw deelgemeente, enzovoort, om u in de toekomst gerichter informatie te kunnen bezorgen, bijvoorbeeld in noodgevallen.
Behalve elektronische nieuwsbrieven heeft de gemeente Kortenberg
voor de meest actuele informatie ook een algemene Facebookpagina
(www.facebook.com/Kortenberg) en een Twitteraccount (twitter.com/
GemKortenberg).
Mogelijk hebt u ook interesse in deze Facebookpagina’s:
•	Cultuurdienst Kortenberg (www.facebook.com/cultuurdienstkortenberg)
•	Jeugddienst Kortenberg (www.facebook.com/jeugddienst.kortenberg)
•	Bibliotheek Kortenberg (www.facebook.com/bibliotheekkortenberg)
•	
Drugs en alcoholpreventie Haacht Kampenhout Keerbergen
Kortenberg (www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieh3k)
Ook politie HerKo is actief op Facebook en Twitter:
•	www.facebook.com/politieherko
•	twitter.com/politieherko

KORTENBERG: STRAFFE STREEK GEMEENTE
GEMEENTEBESTUUR

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 bijvoorbeeld uit originele taarten, artisanale chocoladepralines of tal van andere streekproducten.
Info over verkooppunten in Kortenberg en omgeving:
www.straffestreek.be.
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GEMEENTEBESTUUR

DE WINTER KOMT ERAAN! NEEM DE NODIGE VOORZORGEN!

De dienst Gemeentelijke Werkplaatsen zal zoals iedere winter samen met
een onderaannemer zorgen voor het berijdbaar houden van de invalswegen en bruggen in de gemeente. De andere straten en wegen worden
vrijgehouden naargelang de beschikbaarheid van materiaal en mensen,
waarbij drukke wegen en dichtbevolkte straten voorrang krijgen.
Strooizout werkt slechts optimaal wanneer de zoutkristallen door het verkeer worden gebroken en vermengd met de sneeuw. Strooien in straten
met uitsluitend residentieel verkeer en die bijna niet bereden worden is
dus weinig zinvol.
Denk eraan dat u verplicht bent uw stoep sneeuw- en ijsvrij te houden.
Reik buren die hier niet zelf voor kunnen zorgen een helpende hand. Zo
maakt u het voor iedereen – ook voor de postbode en de hulpdiensten
– een stuk veiliger en makkelijker.
Weet wel dat strooizout belastend is voor het milieu. Vogels krijgen veel
zout binnen via hun drinkwater, maar ook het grondwater wordt erdoor
verzilt. Niet alleen de fauna, maar ook de flora ondervindt dus grote
schade door het zout in het water. Beperk daarom het gebruik van strooizout. Enkele tips:
1.	
Ga de sneeuw te lijf met borstel en sneeuwschep. Vooral wanneer de
sneeuw nog niet betreden is, is dit gemakkelijk. Laat de sneeuw op de
stoeprand liggen. Immers, in de goot vormt de sneeuw een barrière
voor het smeltwater dat naar de riolering loopt;
2. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij? Strooi dan op de overgebleven ijsplekken een beetje strooizout;
3.	
Als alternatief kunt u stroefmakende middelen zoals zand gebruiken.
Hierdoor wordt een dikke laag ijs beter begaanbaar;
4.	
Als het echt nodig is om te strooien, kunt u de hoeveelheid strooizout
beperken door preventief te strooien, dus vooraleer het gesneeuwd of
geijzeld heeft. Als er nadien zout gebruikt wordt, moet de sneeuwlaag
eerst nog wegsmelten en is er meer strooimiddel nodig;
5.	
Strooi zout enkel op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt (en
dus niet in bermen of grachten).
Vergeet ook niet uw waterleidingen en watermeter tegen vorst te
beschermen en buitenkraantjes tijdig af te sluiten. U leest op
www.dewatergroep.be hoe u dat doet. U verneemt er ook wat u moet
doen wanneer uw leidingen toch bevroren zouden zijn.

Foto: Evgenia Belyaeva

Maak tijdig een afspraak met uw garagist om winterbanden voor uw
wagen te bestellen en te plaatsen. Indien mogelijk is het natuurlijk aangewezen om zich bij hevige sneeuwval zoveel mogelijk te voet of met het
openbaar vervoer te verplaatsen. Uw kinderen vinden het trouwens vast
geweldig om met de slee naar school te worden gebracht.
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KORTENBERG ZOEKT ONTHAALOUDERS
‘Het mooiste beroep ter wereld’, zo beschrijven de onthaalouders van
Landelijke Kinderopvang hun job. In hun eigen woning vangen ze kindjes
op, met een warm hart. Zij zorgen ervoor dat de kindjes een fijne tijd
hebben en een heleboel nieuwe dingen leren in de opvang. Landelijke
Kinderopvang zoekt nieuwe onthaalouders in Kortenberg. Iets voor u?
Word onthaalouder
Zorgt u graag voor kinderen? Voor kinderen zorgen, hen stimuleren en met
kinderen spelen, dat zijn de belangrijkste taken van een onthaalouder.
Het statuut van onthaalouder
Uw inkomsten hangen vooral af van het aantal kinderen dat u dagelijks
opvangt. Er zijn een aantal interessante voordelen aan het statuut van
onthaalouder :
• U hebt recht op ‘sociale zekerheid’
• Een interessant belastingvrij inkomen met recht op pensioen
• Als u een partner hebt, hebt u een aanzienlijk fiscaal voordeel
• Ook als u in tijdskrediet bent, kunt u onthaalouder worden

Wat biedt Landelijke Kinderopvang aan de onthaalouder ?
Landelijke Kinderopvang zorgt er voor dat u voldoende kinderen hebt. Ook
de administratie (facturen, papierwerk….) gebeurt door Landelijke
Kinderopvang. U krijgt pedagogische coaching en begeleiding aan huis. U
krijgt de kans om met collega’s van gedachten te wisselen en van elkaar
te leren. Uw verantwoordelijke is er om u te helpen. U krijgt een startvergoeding van 250 euro en extra voordelen.
Hoe kom ik nog meer te weten over deze job ?
Neem contact op met de helpdesk van Landelijke Kinderopvang. Dan
wordt u uitgenodigd op het volgende infomoment waar u met al uw vragen terechtkunt.
070 24 60 41 of leuven@landelijkekinderopvang.be

DECEMBER 2016 OP DE DONDERDAGMARKT IN KORTENBERG
Traditiegetrouw zorgen de marktkramers in de maand december voor een
gezellige sfeer en talrijke eindejaarsactiviteiten op de wekelijkse markt.
Op donderdag 1 december delen Sinterklaas en
Zwarte Piet fruit en snoepjes uit aan groot en klein.
Maar ook…

Op donderdag 22 december komt de Kerstman
op bezoek en deelt hij lieve knuffels uit aan de kleinen en lekkere en gezonde snoepjes aan de groten.
Maar ook…

Op donderdag 29 december verwennen de
marktkramers u met een hartverwarmend glaasje
glühwein en heerlijk dampende chocolademelk.
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 26 januari 2017 uw aankopen geheel of gedeeltelijk kan
betalen op de donderdagmarkt op het Dr. V. De Walsplein te Kortenberg.
De marktkramers en de marktleider van Kortenberg wensen u
alvast een rustige, vredige en vreugdevolle eindejaarsperiode en
een voorspoedig 2017!
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AUXILIA VZW ZOEKT VRIJWILLIGE LESGEVERS VOOR SCHOLEN IN KORTENBERG
Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die individueel onderwijs biedt aan
kansarme jongeren zonder onderscheid van huidskleur of levensbeschouwing. Reeds 80 jaar is deze organisatie actief in Vlaanderen.
Wilt u wekelijks 1 à 2 uur lesgeven? Vertaal denken in doen! Een pedagogisch diploma of praktijkervaring is mooi meegenomen, maar zeker en
vast geen vereiste.
Regionaal vrijwillig coördinatieteam Auxilia vzw
Hubert Verbeke
0478 65 25 29
Janine Van Espen
02 759 78 62 – 0477 70 25 96
Mady Van Cauteren
016 22 99 81 – 0495 60 75 28
Lydia Dewispelaere
016 40 19 68 – 0479 20 00 28
auxilialeuven@gmail.com
www.auxilia-vlaanderen.be

NIEUWE TOOL EANDIS BIEDT OPLOSSING BIJ STROOMUITVAL
Met een nieuwe mobiele toepassing (‘Geen stroom!’) van Eandis kunt u
zelf de elektriciteit weer inschakelen als thuis de stroom uitvalt. Het volstaat om – via de smartphone, tablet of computer – enkele vragen te
beantwoorden die automatisch naar een oplossing leiden.
Als het niet mogelijk is om de stroom zelf weer in te schakelen, vertelt de
tool of het probleem aan uw eigen installatie ligt, of aan het distributienet
van Eandis. Eandis kan u namelijk alleen helpen bij een storing op zijn
distributienet, tot aan de meter. ‘Geen stroom!’ verwijst u naar de elektricien als het probleem te wijten is aan de eigen installatie in huis. In het
andere geval kunt u de klantendienst van Eandis contacteren voor een
interventie op het net.
‘Geen Stroom!’ vult het pakket mobiele toepassingen aan dat Eandis de
afgelopen jaren al ontwikkelde. Doordat ze bewust geoptimaliseerd werden voor tablet en vooral smartphone heeft u ze snel bij de hand op het
moment dat er een probleem ontstaat (en er thuis bijvoorbeeld geen
draadloos internet beschikbaar is wegens een stroomonderbreking).

•	www.eandis.be/geenstroom vertelt u wat te doen als thuis de stroom
uitvalt;
•	www.eandis.be/stroomonderbrekingen geeft een overzicht van alle
actuele en recente stroomonderbrekingen op het distributienet van
Eandis;
•	www.eandis.be/werkenvaneandis geeft een overzicht van alle werken die Eandis uitvoert, en van de impact die ze hebben.

OKTOBER IN BEELD
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1	
Meer dan 1200 kinderen van de zes Kortenbergse lagere scholen namen op vrijdag 7 oktober deel aan de scholenveldloop. Het was een sportieve
voormiddag met naast de veldloop ook nog een initiatie karate. Er was ook tijd voor ontspanning tijdens het circustheater in GC Colomba.
2	
De Nacht van de Duisternis begon in het Sjaloom met een korte voorstelling door WEGA sterrenwacht van de sterren die die avond konden gezien
worden: Noordster, grote beer, kleine beer, de maan en Mars. Natuurpunt Kortenberg stelde de meest voorkomende vleermuizen voor waarna de
bijna 100 aanwezigen deze met de vleermuizendetector probeerden op te sporen. Met behulp van lichtkasten werden nachtvlinders gespot en met
telescopen werd naar de sterren gekeken. Ondertussen vertelde de verhalenverteller prachtige verhalen voor jong en oud.
3	
Op 9 oktober vond onder een stralende ochtendzon de jaarlijkse paddenstoelenwandeling plaats onder deskundige begeleiding van Filip Fleurbaey,
gids bij Natuurpunt. Een twintigtal aanwezigen verwonderden zich over de talloze paddenstoelen en zwammen die in het Warandebos te vinden
zijn, met fascinerende namen zoals elfenbankje, tondelzwam, honingzwam, braakboleten, rodekoolzwam, braakrussula en satansboleet.
4	
De begeleide wandeling tijdens de Sporteldag op dinsdag 11 oktober was populair. Het was dan ook genieten in het ochtendzonnetje! Ook de
sessie tai chi kon op bijval rekenen.
5	
Op donderdag 13 oktober kon iedereen in het dorpsrestaurant komen proeven van het verbeterde maaltijdenaanbod van het Welzijnshuis.
6	
Tijdens de Digitale Week konden enkele tientallen deelnemers hun digitale kennis uitbreiden dankzij de informatieve sessies die het Dienstencentrum
samen met Seniornet Vlaanderen vzw organiseerde.
7	
Op zondag 16 oktober lokte de door de Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) georganiseerde Eerste Wereldmarkt naar
schatting meer dan 400 deelnemers.
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

LEZING IN DE BIB: MUSTAFA KÖR

Op donderdag 8 december is dichter en romanschrijver Mustafa Kör te
gast in onze bibliotheek.
Mustafa Kör (1976) werd geboren in Turkije en emigreerde op zijn derde
naar België. Met zijn verhaal 'Uitverkorene' won hij de El Hizjraliteratuurprijs. In 2007 verscheen zijn zeer positief besproken roman ‘De
lammeren’. Momenteel krijgt hij veel lof toegezwaaid voor zijn dichtbundel ‘Ben jij liefde’. Die kreeg een viersterrenbespreking in de krant De
Standaard en is al aan een herdruk toe. Kör, die eerder stadsdichter van
Genk was, focust in ‘Ben jij liefde’ op de liefde in al haar facetten en doet
dat in een zeer persoonlijke, muzikale taal.
De dichter zal geïnterviewd worden door burgemeester Chris Taes. Ook
vragen vanuit het publiek zijn welkom.
Donderdag 8 december om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Gratis
Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

GROTE BOEKENVERKOOP IN DE BIB

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? Breng dan van zaterdag 10 tot 17 december een bezoek aan
de grote boekenverkoop in de Bib.
Dit jaar breid je niet alleen je boekencollectie uit, maar steun je met je
aankopen ook het goede doel. De opbrengst van de boekenverkoop gaat
immers integraal naar Lezen for Life, een actie die kadert in de Warmste
Week van Studio Brussel. Lezen for Life ondersteunt geregistreerde doelen
van Music for Life die zich bezighouden met taal, lezen en leesbevordering.
Geen lezer? Geen probleem, ook onze afgevoerde cd’s, dvd’s en games
gaan de deur uit. En dit alles uiteraard aan hartverwarmend lage prijzen.

Van zaterdag 10 tot en met zaterdag 17 december,
tijdens de openingsuren van de Bib
Bibliotheek Kortenberg
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90
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GEMEENTEBESTUUR

FILMVOORSTELLING IN DE BIB: ‘DE GVR’

Regie: Steven Spielberg
(VS, 2016 – 117 minuten)
Met: Mark Rylance en Ruby Barnhill
Op vrijdag 23 december luiden we de kerstvakantie in met Steven
Spielbergs verfilming van Roald Dahls bekende jeugdboek.
Het eenzame weesmeisje Sofie maakt kennis met de magische reuzenwereld. Op een nacht wordt ze plotseling uit haar bed geplukt en ontvoerd.
Maar Sofie heeft niets te vrezen: het is De Grote Vriendelijke Reus, en die
doet geen vlieg kwaad. Ze komt er echter al snel achter dat zijn soortgenoten minder vriendelijk zijn en samen met de GVR smeedt ze een plan
om alle kinderen in de wereld te beschermen tegen de kwaadaardige
reuzen.
Reserveer snel je gratis plaatsen!
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen. De film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Vrijdag 23 december om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Gratis
Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

(Jeugddienst)
GEMEENTEBESTUUR

BINNENSPEELDAG

Omdat de Buitenspeeldag in april nog veel te ver weg is en spelen gewoon
heel erg tof is, organiseren we een Binnenspeeldag in de kerstvakantie! Kom
je op woensdag 28 december tussen 13 en 17 u. uitleven, ravotten,
knutselen, sporten en gek doen met je vrienden. Wij zorgen voor leuke activiteiten, animatie, workshops… Jullie voor jullie aanwezigheid. Deal?

Woensdag 28 december van 13 tot 17 u.
Geboortejaren 2004 – 2013
Polyvalente Zaal Erps-Kwerps
Inkom gratis – drankjes aan democratische prijzen
Kinderen dienen vergezeld te worden door een volwassene
Op voorhand inschrijven is niet nodig
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(Sportdienst i.s.m. Sportregio Dijle- en Hageland)
GEMEENTEBESTUUR

FAMILIEZWEMDAGEN

Op donderdag 29 en vrijdag 30 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 woensdag 30 november via 02 755 22 80 of via uitbalie@kortenberg.be.
Nadien kan je aan de UiTbalie in de Bib de polsbandjes afhalen. Zolang de voorraad strekt en enkel
voor inwoners van Kortenberg.
Sportoase, Philipssite 6, 3000 Leuven (eigen vervoer)
Donderdag 29 en vrijdag 30 december
Telkens van 9-11 u., 11-14 u., 14-16 u. en 16-18 u.
Gratis
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

DAG 1

De tijd gaat snel, alweer een jaar voorbij!
Maar we kijken graag naar de toekomst… Een nieuw jaar, nieuwe wensen.
Het gemeentebestuur nodigt iedereen uit om op zondag 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.
Zondag 1 januari van 17 tot 19 u.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef te Kortenberg
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83
Foto: Joachim Haesendonck
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

ACTIVITEITEN KERSTVAKANTIE

Als de schooldeuren gesloten zijn, neemt de vakantiewerking van de gemeentelijke vrijetijdsdienst het roer in handen. Hieronder vind je een overzicht van
de vakantie-initiatieven die zij in petto hebben.

Kerstvakantie: week 1 van 27 tot en met 30 december
°2004 - °2010
°2001 - °2003
Vanaf °2010
°2004 - °2013

Grabbelpas: Een dagje in het Wilde Westen (di 27/12)
ZAP: Indoor Paintball (di 27/12)
Filmvoorstelling: ‘Finding Dory’ (wo 28/12)
Binnenspeeldag (wo 28/12)

€8
€8
Gratis
Gratis

GC Colomba
Hoegaarden
Bib
Sporthal Erps-Kwerps

€8
€8
Gratis
€4

GC Colomba
Bushalte Kortenberg Craenenplein
Raadzaal – Administratief Centrum
Bib

Kerstvakantie: week 2 van 3 tot en met 6 januari
°2005 - °2009
°2002 - °2004
°1999 - °2003
°2009 - °2012

Grabbelpas: striptekenen (di 3/1)
ZAP: Bowl, laser & zorb ball (di 3/1)
Workshop: ‘Hoe word ik een vlogger?’ (wo 4/1)
Verteltheater: ‘Mag de Mug’ (wo 4/1)

Inschrijven doe je via www.kortenberg.grabbis.be, maar voor de activiteiten in de Bib schrijf je in via uitbalie@kortenberg.be.
Om alles vlot te laten verlopen maak je best op voorhand al een gezinsaccount aan.
Alle info op www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Vakantieaanbod), vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 85

(Jeugddienst en Bib i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

LEZING VOOR OUDERS ‘VLOGGERS ZIJN DE NIEUWE HELDEN VAN DE JEUGD!’

Heb je zelf een tiener die uren achter de computer zit en verslaafd lijkt aan
YouTube? Geen idee wie YouTube-sterren Enzoknol, Pewdiepie, Furtjuh,
Zaka of Achterklap zijn? Tijdens deze interactieve lezing leer je wat vloggers zijn, hoe YouTube-sterren geboren worden en hoe je als ouder om kan
gaan met je vloggende tiener.
Deze lezing staat open voor alle geïnteresseerden en wordt aangeboden
in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant.

Woensdag 4 januari van 20 tot 22 u.
Bibliotheek Kortenberg
Gratis
Bij voorkeur inschrijven voor 31 december via de UiTbalie:
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Gezinsbond Kortenberg)

DE GEZINSBOND KORTENBERG NODIGT JE UIT
OP: ‘SINTERKLAAS KOMT!’
Vooraleer Sinterklaas zijn intrede doet, verzorgt het meespeeltheater
‘Pruts en Tijl’ met één van zijn meespeelshows ‘Het grote ruimteavontuur’
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 zeker en vast bij zijn.

Zaterdag 3 december om 14 u.
OC Berkenhof, cultuurzaal
Inschrijving: via briefje, e-mail of telefoon bij M. Cappan, Stationsstraat
40, 3070 Kortenberg, 02 759 89 49 of m.cappan@skynet.be

(Oudercomité De Boemerang)

TWEEDE LUISTERRIJKE KWIS
OUDERCOMITÉ DE BOEMERANG
Op zaterdag 3 december organiseert het Oudercomité van gemeenteschool de Boemerang in Meerbeek de tweede ‘Luisterrijke Kwis’.
Na het succes van de eerste editie belooft het ook deze keer weer een
avond te worden vol leuke, spannende en ontspannende vragen en wistje-datjes. Voor slechts 15 euro kan je in ploegjes van maximaal 5 personen
deelnemen en strijden voor één van de mooie prijzen, of gewoon voor het
plezier. 
De opbrengst van deze avond gaat uiteraard integraal naar de bijdrage
vanuit het Oudercomité voor school en leerlingen.
Iedereen van harte welkom!

Zaterdag 3 december om 20 u.
OC Atrium, Dorpsstraat 177, Meerbeek
Inschrijven via oudervereniging@deboemerang.info

Deelnameprijs: 7 euro voor een eerste kind, 5 euro voor het tweede kind,
4 euro voor het derde en de volgende kinderen uit hetzelfde gezin. Nietbondsleden betalen telkens het dubbele.
Inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer van de
gezinsbond: BE86 7343 4906 8350 en dit voor 1 december.

(vtbKultuur Kortenberg)

SLOMŠEK, SLOVEENS A-CAPELLAKOOR
Het Sloveens gemengd koor Slomšek, heeft, zoals je hoort, een vreemde
naam. A.M. Slomšek was een priester, dichter, schrijver en componist die
later zelfs bisschop werd en die in 1997 zalig werd verklaard omdat hij dat
Sloveense volk een eigen identiteit gaf zonder een druppel bloed te vergieten.
Toen de zangvereniging onder impuls van de tweede generatie zangers
56 jaar geleden in Eisden Tuinwijk werd opgericht, hadden zij als hoofddoelstelling het Sloveense lied, de Sloveense taal en de gebruiken verder
in stand te houden.
De tenor Karli Cverle is de huidige dirigent. Hij is de uitdaging aangegaan
om ook het vrouwenkoor een apart repertorium aan te bieden. Zo dirigeert hij vanaf september 2008 het Sloveense dameskoor Slomšek naast
het gemengd koor voor het volks- en kunstrepertorium.
Zondag 4 december van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij Kortenberg
14 euro, voorverkoop 12 euro
Info en inschrijven:
UiTbalie Kortenberg, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
guido.craps@vtbkultuur.be of www.vtbkultuur.be/kortenberg,
0475 31 57 29
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(UPC KU Leuven)

KORTSLUITING IN MIJN HOOFD
Theatervoorstelling in het kader van de
jaarcampagne ‘Te Gek!? Psychose ontwikkeld’
Niet minder dan drie percent
mensen krijgen in hun leven te
maken met psychose. Toch blijkt
de kennis erover gering en bestaan
er nog tal van vooroordelen.
Te Gek!? wil met zijn nieuwe jaarcampagne in Vlaanderen de kennis omtrent psychose vergroten en
het taboe en stigma errond aanpakken. In het kader van de jaarcampagne ‘Psychose Ontwikkeld’
gaat de voorstelling ‘Kortsluiting
in mijn hoofd’ van Brenda Froyen en Stefaan
Baeten op tournee.
In ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ brengt Brenda
een monoloog over haar behandeling in de psychiatrie van nu. Stefaan
brengt een monoloog over de behandelingen in de psychiatrie van vroeger. Of is het een dialoog, tussen patiënt en hulpverlener?
Twee verhalen, één voorstelling, verbonden door muziek.
Woensdag 7 december om 20 u.
Congrescentrum UPC, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
10 euro, intern UPC gratis
Kaarten: tamara.vandermeiren@upckuleuven.be
Organisatie: UPC KU Leuven
(CONEK)

WELCOME BACK RIK!
Rik Croon nam het dirigeerstokje
over van Robby Boone. Hiermee
komt hij na vele jaren terug als
dirigent van CONEK. Onder leiding van Rik brengt CONEK een
gevarieerd programma van klassiekers en nieuwere arrangementen.
Zaterdag 10 december om 20 u., deuren vanaf 19 u.
GC Colomba
10 euro, kaarten verkrijgbaar bij het bestuur, muzikanten en via
www.conek.be
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(Verenigingsraad Everberg
i.s.m. lokale verenigingen)

KERSTHAPPENING
Op zaterdag 10 december slaan diverse Everbergse verenigingen de
handen in elkaar voor de organisatie van een gezellige Kersthappening in
de gemeentelijke feestzaal en de lokalen van OC Oud Gemeentehuis te
Everberg.
Je vindt hier een kunst- en ambachtenmarkt met onder andere workshops bijenwaxtechnieken, pottenbakken, kersthapjes maken, ... Een
beginnend fotografe creëert originele kerstkaartjes op maat. Bij het verlaten van de markt kunnen de bezoekers zelf een detail schilderen op een
doek dat nadien wordt afgewerkt en zal te bezichtigen zijn in de cafetaria.
Op de commerciële markt bieden standhouders een waaier van artikels
aan: handgemaakte kerstkaarten, juwelen, bijenproducten, schilderkunst,
... Als nog niet alle cadeautjes onder jouw boom liggen, is dit zeker de
‘place to be’.
Hongerigen serveren wij een aangepast menu tegen een scherpe prijs. Aan
de kerstbar kan je proeven van de gekende Everbergse Flurk, gebrouwen
door de Flurkbrouwers. Op de stand van het Erfgoedhuis Kortenberg, pijler
Prinsdom Everberg, kan je terecht voor een mok authentieke glühwein.
De jongsten onder ons vinden hun gading in het kinderdorp waar verschillende activiteiten georganiseerd worden. Terwijl de kleintjes hier hun
hart ophalen, kunnen de ouders ongestoord rondslenteren tussen de
standhouders.
Er is doorlopend animatie met onder andere een rondwandelend zingend
trio of koor. In de levende kerststal zullen kersttaferelen worden gespeeld
door Flavirama uit Tervuren.
Organisatie van Verenigingsraad Everberg in samenwerking met KVLV,
TeDE, Hubevo, Erfgoedhuis Kortenberg/ Prinsdom Everberg, De EveraertGhesellen, De Seniorinas, Gezinsbond, Bijenhouders Regio Kortenberg,
Parochieraad, Davidsfonds Kortenberg, Joker en GBS Negensprong.
Zaterdag 10 december van 15 tot 21 u.
OC Oud Gemeentehuis
Info: verenigingsraad_everberg@telenet.be of 0476 99 22 51
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(vtbKultuur Kortenberg)

(UPC KU Leuven)

HOTEL SOLVAY, EXCLUSIEF BEZOEK
Met gids Jos Vandenbreeden

MOVIE BLUES STELT VOOR: ‘WINTER SLEEP’

Het Solvayhuis staat algemeen geboekstaafd als een van de belangrijkste
realisaties van Victor Horta. Gezien het belang van zowel de architect als
deze creatie werd het Solvayhuis ingeschreven op de Werelderfgoedlijst
van UNESCO.
Armand Solvay, de zoon van de industrieel Ernest Solvay, deed in 1894
een beroep op de art nouveau-architect Victor Horta om voor hem en zijn
familie een woning te ontwerpen. Die zou worden opgetrokken aan de
Brusselse Louizalaan.
Victor Horta was een
revolutionaire architect die brak met
elke vorm van architecturale traditie. Elk
element werd door
de bouwmeester
herdacht in functie
van de technische
vooruitgang. Dat manifesteert zich zowel op het gebied van de ruimteschikking, de materiaalkeuze, de verwarming, de verluchting en de verlichting. Voor de creatie van het Solvayhuis werd hem geen enkele budgettaire beperking opgelegd waardoor de architect tot het uiterste kon
gaan. Van het grondplan tot de keuze van de marmers, van de meubelen
tot de luchters en de tapijten, werkelijk alles in deze woning draagt de
signatuur van Horta.
Zondag 11 december van 10 tot 13 u.
Hotel Solvay (eigen wagen)
60 euro, leden betalen 55 euro
Inbegrepen: gids Hotel Solvay, gids culturele wandeling, eigen audiofoonsysteem
Info en (verplicht) inschrijven: 0475 31 57 29, guido.craps@vtbkultuur.be of www.vtbkultuur.be/kortenberg

‘Winter Sleep’, de Turkse
Gouden Palm-winnaar uit
2014, is een prachtig geacteerd, 196 minuten durend
epos over een heel pallet
aan thema's: arm en rijk,
egoïsme, compassie, trots,
liefde en de ‘desillusie in alle dingen’. Een film die schittert in subtiliteit.
Regisseur Ceylan, die het verhaal met zijn vrouw schreef, liet zich inspireren door drie korte verhalen van Tsjechov maar er wordt ook uit
Shakespeare geciteerd.
Richard III: ‘Geweten is slechts een woord dat door lafaards wordt gebruikt.’
Aydin is een gepensioneerde acteur, die hotel houdt in Cappadocië. Hij
heeft huwelijksproblemen. Bovendien heeft zijn zus Necla het moeilijk
om haar echtscheiding te verwerken. Wanneer het winter wordt en de
Turkse steppe onder een dikke laag sneeuw wordt bedekt, komen gevoelens van wrok naar boven.
Niemand bestaat uit slechts één karaktereigenschap, zo laat de film zien,
en er zijn verschillende manieren om te reageren op de plek die het leven
je gegeven heeft. ‘Winter Sleep’ is geen film voor het grote publiek, en de
lengte vereist bereidheid om je eraan over te geven, maar filmfijnproevers
zullen beslist genieten.
De voorstelling is gratis. Napraten bij een glaasje is steeds mogelijk. Dit is
de laatste MovieBluesfilm van dit jaar. Graag tot in 2017!
Woensdag 14 december om 19.30 u.
(uitzonderlijk, wegens extra lange film)
Congrescentrum UPC, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Gratis
Inschrijven niet noodzakelijk.
Aanmelden mag: movieblues@upckuleuven.be

(vzw Crisis)

CRISIS FESTIVAL PRESENTEERT:
STUBRU AFREKENINGSPARTY!
Al sinds de prille jaren ’90 gaat Studio Brussel met zijn populaire programma naar alle uithoeken van Vlaanderen om iedereen de kans te bieden om eens geweldig uit z’n dak te gaan op de beste alternatieve muziek
van vroeger en nu.
Van harde gitaren tot vette electro…
De Afrekening is de langst lopende partytour in Vlaanderen!

De beste StuBru-dj’s maken in een ultramodern decor van de nieuwe
Afrekening een onvergetelijk feest.
Zaterdag 17 december vanaf 21 u.
Polyvalente Zaal Erps-Kwerps
VVK tickets: 7 euro te koop aan UiTbalie via uitbalie@kortenberg.be,
online te koop via crisisfestival.be/afrekening, op diverse
voorverkooppunten of bij de Crisiscrew zelf.
Geen tickets aan de kassa!
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(Groove Hall)

GROOVE HALL VIERT SANTA ROCKS’
Op zaterdag 17 december geven de cursisten van Groove Hall hun
traditioneel kerstconcert.
Er zullen meer dan 30 muzikanten het beste van zichzelf geven en dit
onder de vakkundige en professionele ondersteuning van hun begeleiders. Het feest vindt plaats in GC Colomba. De eerste noten worden vanaf
19 u. verwacht. De deuren staan open vanaf 18 u.
Voor de hongerige magen zijn er fantastische ‘Groove Burgers’ en om de
grote dorst te stillen wordt ook cava geserveerd aan een heel democratisch prijsje.
Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen in de Snooker, Leuvensesteenweg 262 te Kortenberg. Allen hier naartoe want de ambiance is sowieso verzekerd!

Zaterdag 17 december vanaf 19 u., deuren vanaf 18 u.
GC Colomba
Kaarten zijn in voorverkoop te koop bij Café De Snooker aan 6 euro, aan de kassa kosten ze 8 euro
Info: www.groovehall.be

Jaks !
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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 02/12/16 om 20:00

Receptie tentoonstelling
'Aandacht voor
Schoonheid'

De Blinde Muur

Administratief Centrum

cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

za 03/12/16 van 17:30 tot
21:00

Jaarlijkse pensenkermis

KWB Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 84 10

za 03/12/16 om 20:00

2de Luisterrijke Kwis

Oudercomité De
Boemerang

OC Atrium

oudervereniging@deboemerang.info

zo 04/12/16 van 09:30 tot
12:00

Ochtendwandeling 10 km
te Kortenberg

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

zo 04/12/16 van 10:30 tot
12:00

Slomšek, Sloveens
a-capellakoor

vtbKultuur
Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef 22 te
Kortenberg

€ 14, VVK € 12, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

zo 04/12/16 van 15:00 tot
18:00

Wijndegustatie

Turnkring DKS
Meerbeek

OC Atrium

turnkring@dekrakendespieren.be

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

Voorleesuurtje met
knutselen

De Bib

De Bib

bibliotheek@kortenberg.be, 02 755 22 90

woe 07/12/16 om 20:00

Te Gek!? Theatervoorstelling 'Kortsluiting in mijn
hoofd'

Congrescentrum UPC,
Leuvensesteenweg 517 te
Kortenberg

€ 10, tamara.vandermeiren@upckuleuven.be

do 08/12/16 om 20:00

Lezing in de Bib: Mustafa
Kör

De Bib

De Bib

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

van 10/12/16 tot 17/12/16

Lezen for Life: grote
boekenverkoop in de Bib

De Bib

De Bib

bibliotheek@kortenberg.be, 02 755 22 90

za 10/12/16 van 7:30 tot
20:30

Luik, autocaruitstap

vtbKultuur
Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

€ 51, leden € 46, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

za 10/12/16 en zo
11/12/16 van 14:00 tot
19:00

Kerstmarkt

WZC OLV Lourdes

OLV Lourdes, Dorpsplein 10
te Erps-Kwerps

02 759 70 50, www.olvlourdes.be

za 10/12/16 van 15:00 tot
21:00

Kersthappening Everberg

Verenigingsraad
Everberg

OC Oud Gemeentehuis

0476 99 22 51

za 10/12/16 van 20:00 tot
23:00

Welcome back Rik!

Concertband
Eendracht Kortenberg

GC Colomba

€ 10, www.conek.be

zo 11/12/16 van 09:30 tot
12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Veltem

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

02 759 62 41, www.witlooftrekkers.be
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zo 11/12/16 van 10:00 tot
13:00

Hotel Solvay, gegidst
bezoek

vtbKultuur
Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

€ 60, leden € 55, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

ma 12/12/16 van 13:30 tot
15:30

Infonamiddag : Koop ik
nu een iPad/ tablet,
iPhone/smartphone of
een gsm?

Dienstencentrum

Dienstencentrum

dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224

woe 14/12/16 om 19:30

Movie Blues: Winter
Sleep

UPC Kortenberg

Congrescentrum UPC,
Leuvensesteenweg 517 te
Kortenberg

Gratis, movieblues@upckuleuven.be

do 15/12/16 van 19:30 tot
22:30

Bloemschikken thema
kerst

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

vrij 16/12/16 van 15:30 tot
20:00

BSGO! Hertog Jan
kerstmarkt

BSGO! Hertog Jan

BSGO! Hertog Jan,
Kerkhoflaan 28 te
Kortenberg

www.hertogjan.be

vrij 16/12/16 van 20:00 tot
23:00

5-gangen eindejaarshapjes

vtbKultuur
Kortenberg

OC Berkenhof

€ 76, leden € 69, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

za 17/12/16 vanaf 19:00

Groove Hall viert Santa
Rocks

Groove Hall

GC Colomba

www.groovehall.be

za 17/12/16 van 21:00 tot
03:00

CRISIS Afrekening - The
Party

Crisis vzw

Polyvalente Zaal ErpsKwerps

€ 7, uitbalie@kortenberg.be, www.
crisisfestival.be/afrekening

zo 18/12/16 van 09:15 tot
18:00

Dagtocht 20 km te Gooik

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

02 759 51 21, www.witlooftrekkers.be

zo 18/12/16 van 10:30 tot
12:00

Verhuld verdriet, Wenen
in de tijd van Schubert
(monoloog)

vtbKultuur
Kortenberg

OC Berkenhof

guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

di 20/12/16 van 19:30 tot
22:30

Bloemschikken

Die Blomme

OC Berkenhof

miafransen@telenet.be, 02 759 43 34, woe
21/12/16 van 09:30 tot 12:30, van 13:30 tot
16:30, van 19:30 tot 22:30 do 22/12/16 van
19:30 tot 22:30

do 22/12/16 van 13:45 tot
17:45

Dansnamiddag voor
senioren

Seniorenadviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 22 86

vrij 23/12/16 om 20:00

Filmvoorstelling in de Bib:
De GVR

De Bib

De Bib

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

ma 26/12/16 van 18:00 tot
23:00

Avond-Kerstwandeling
14 km naar Leuven

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: GC Colomba

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

di 27/12/16 van 09:00 tot
16:00

Grabbelpas: Een dagje in
het Wilde Westen

Jeugddienst

GC Colomba

€ 8, www.kortenberg.be

di 27/12/16 van 13:00 tot
16:30

ZAP: Indoor paintball in
Hoegaarden

Jeugddienst

GC Colomba

€ 8, www.kortenberg.be

di 27/12/16 van 18:00 tot
20:30

Bloed geven

Rode Kruis
Kortenberg

Dorpsplein 10 te ErpsKwerps

http://kortenberg.rodekruis.be,
nelly_410@hotmail.com
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woe 28/12/16 om 10:00

Filmvoorstelling in de Bib:
Finding Dory

De Bib

De Bib

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

woe 28/12/16 van 13:00
tot 17:00

Binnenspeeldag

Jeugddienst

Polyvalente Zaal ErpsKwerps

Gratis, www.kortenberg.be

do 29/12/16 en vrij
30/12/16

Familiezwemdagen

Sportdienst i.s.m.
Sportregio Dijle- en
Hageland

Sportoase, Philipssite 6 te
Leuven

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

zo 01/01/17 van 17:00 tot
19:00

DAG 1: Feestelijke start
van 2017

Cultuurdienst

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22 te Kortenberg

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

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@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 83
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
ict@kortenberg.be 02 755 22 49
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 65
mobiliteit@kortenberg.be 02 755 22 75
ondernemen@kortenberg.be 02 755 22 20
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sport@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
website@kortenberg.be 02 755 22 40
wegenengroen@kortenberg.be 02 759 98 28
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
welzijnshuis@kortenberg.be (OCMW) 02 755 23 20
zoeklicht@kortenberg.be 02 755 22 40

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 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 tot 19 u.
Donderdag: van 10 tot 19 u.
Vrijdag: van 13 tot 19 u.
Zaterdag: van 10 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 tot 12 u.
Woensdag: van 13 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
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 80 (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 2017.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 november 2016
worden ingediend. Voorstellen voor het februarinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 december 2016 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 30 november om 10.30 u. op de tweede
verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.
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