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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Kosteloos veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 0903 99 000 (max. € 1,50/min.) of op www.apotheek.be.
Bij afwezigheid van uw huisarts ‘s nachts, tijdens het weekend
(van vrijdagavond 19 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens
de feestdagen (van de avond voor de feestdag om 19 u. tot de
ochtend na de feestdag om 8 u.), kunt u de dokter van wacht
bereiken op het nummer 070 25 70 25 (max. € 0,30/min. vanaf
het vaste telefoonnetwerk). Meer info op www.w8post.be.
De raadplegingen in het weekend en op feestdagen vinden plaats
in de centrale wachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36 te Leuven.

Wachtdienst tandartsen



016 85 34 00 – pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu –
www.politieherko.be
Maandag 6 november: pmd en papier en karton
Vrijdag 10 november: huisvuil en gft
Maandag 13 november: oude metalen (op afroep)
Vrijdag 17 november: snoeihout (op afroep)
Vrijdag 24 november: huisvuil en gft
Maandag 27 november: pmd en papier en karton
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling? 0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

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

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg

Wachtdienst dierenartsen

Kosteloos fietsgraveren

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. d eelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
Feestdag 1 november (Allerheiligen): Dr. Wilfried Vanrossem
– 0475 51 78 62
4-5 november: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
11-12 november (Wapenstilstand): Dr. Wilfried Vanrossem
– 0475 51 78 62
18-19 november: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
25-26 november: Dr. Iefje Ceulemans – 02 757 60 67
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Geen wachtdienst in november.

Pensioenzitdagen

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 6 november van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van
het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 11.45 u.
kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van het Welzijnshuis.
Gelieve vooraf contact op te nemen om een afspraak vast te
leggen: 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 Barbara
Specht
Graag op afspraak.
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37

Maandag 30 oktober

Woensdag 8 november 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 BrusselNationaal, Tervuursesteenweg 303, 1820 Brussel

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) – 016 85 34 00 of
pz.herko@police.belgium.eu – www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Ambulance/brandweer 100
Niet-dringende brandweerhulp 1722
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
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 02 238 96 99

Zoeklicht · Kortenberg
november 2017

3

Gemeenteraad
Gemeenteraad van 2 oktober 2017

• Leen Ceuppens, het huidige afdelingshoofd van de gemeentelijke
dienst Grondgebiedszaken, legde de eed af als gemeentesecretaris. Zij
zal in functie treden op 1 januari 2018.
• Gemeenteraadslid Roger Broos (Sp.a) heeft zijn ontslag ingediend als
lid van de politieraad en wordt van rechtswege opgevolgd door
gemeenteraadslid Marinus van Greuningen (KNV).
• De gemeenteraad keurde de eerste budgetwijziging voor 2017 van de
kerkfabriek Sint-Amandus Erps goed.
• De gemeenteraad keurde de budgetten voor 2018 goed van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg, Sint-Martinus Everberg,
Sint-Amandus Erps, Sint-Pieter Kwerps en Sint-Antonius Meerbeek.
• De gemeenteraad legde de voorwaarden vast waardoor bepaalde personeelsleden van de gemeente houder kunnen zijn van een kasprovisie, en in opdracht van de gemeente kleine bedragen kunnen ontvangen of betalingen kunnen doen met een bankkaart.
• De gemeenteraad nam kennis van het financieel resultaat van het
autonoom provinciebedrijf VERA voor het jaar 2016. VERA helpt
gemeenten in Vlaams-Brabant om e-government te realiseren en wil
door samenwerking tussen gemeenten schaalvoordelen creëren.
• Naar aanleiding van de ontbinding en vereffening van I.W.V.B. besliste
de gemeenteraad om het deel van het Kortenbergse grondgebied dat
van drinkwater voorzien werd door de I.W.V.B. aan te sluiten bij De
Watergroep, net zoals dat al het geval is voor de rest van de gemeente.
In dat kader zal de gemeente een inbreng van activa in natura doen in
De Watergroep van onder meer de waternetten, meubilair, rollend
materieel en gebouwen, en dit in ruil voor nieuwe aandelen en een
betaling in cash.
• De gemeenteraad stemde er principieel mee in om in te stappen in het
nieuwe ‘Wijk-Werken’-stelsel en om dit regionaal te organiseren via de
intergemeentelijke vereniging IGO waarvan de gemeente vennoot is.
• De gemeenteraad besliste om toe te treden tot de raamovereenkomst
voor informaticamateriaal waarvoor het autonoom provinciebedrijf

Foto: Evgenia Belyaeva

GEMEENTEBESTUUR

•

•

•

•
•

VERA als opdrachtencentrale optreedt. De gemeente kan hiervan
gebruik maken om computers, schermen, tablets en presentatiemateriaal aan te kopen.
De gemeenteraad keurde bestekken goed voor de aankoop van een
chassis-cabine-bestelwagen en van een compacte tractor. De uitgaven worden geraamd op respectievelijk 45.000 euro en 80.000 euro,
btw inbegrepen.
De gemeente neemt de wegbedding met aangelegde infrastructuur
van de Vloetgrachtstraat in de wijk Den Tomme in Meerbeek voor
openbaar nut kosteloos over. Deze wordt verworven in het openbaar
domein.
Een strookje grond van 49 ca in de Gansheidestraat in Everberg wordt
gratis aan de gemeente Kortenberg afgestaan om te worden ingelijfd
in het openbaar domein.
De gemeenteraad nam kennis van briefwisseling.
Ook volgende punten werden besproken: een mogelijk bouwproject
in Wespelaarbroek, het bos in de Populierenlaan, het onderhoud van
de site Bareel, de vraag of er in Kortenberg aan de slag kan gegaan
worden met de Jeugdmonitor, een ontbrekende vuilnisbak op het
speelpleintje in Erps-Kwerps en de inventaris van de vuilnisbakken,
het onderhoud van het Craenenplein, de stand van zaken van het
accommodatieplan, gemeentelijke communicatie naar aanleiding van
fietsdiefstallen, de stand van zaken met betrekking tot de luchthaven
en de mogelijke verlenging van 25L

Volgende gemeenteraad
Maandag 6 november 2017
De gemeenteraad start om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de 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.
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GEMEENTEBESTUUR

Facebook Live-sessie met de burgemeester

Als uitloper van de Digitale Week organiseert het Kortenbergse gemeentebestuur op woensdag 8 november bij wijze van experiment vanaf 19 u. een
Facebook Live-sessie. De burgemeester gaat dan rechtstreeks met u in gesprek over elektronische dienstverlening en e-participatie, of over andere onderwerpen. Uw vragen kunt u live posten tijdens de sessie. Nieuwsgierig naar hoe het allemaal in zijn werk gaat? Volg dan de Facebookpagina van de
gemeente en neem die dag vanuit uw luie zetel een kijkje. Of stel in dat u een melding wenst te ontvangen wanneer de gemeente live gaat. U kunt de
sessie ook zelf rechtstreeks bijwonen in de leeszaal van de Bib. De sessie zal maximaal tot 20.30 u. duren.

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

G ratis inzamelperiode bladafval op het Gemeentelijk
Containerpark

Op een 30-tal gemeentelijke locaties zullen bladkorven geplaatst worden waar bladeren afkomstig van het
openbaar domein in terechtkunnen. Deze korven mogen enkel gebruikt worden voor het inzamelen van
bladafval afkomstig van het openbaar domein. Bladkorven waarvan oneigenlijk gebruik wordt vastgesteld
zullen verwijderd worden.

GEMEENTEBESTUUR

Dag van de Natuur: Werkdag in de Molenbeekvallei

Op zondag 19 november, ‘Dag van de Natuur’, worden in heel Vlaanderen allerlei natuurbeheeractiviteiten georganiseerd. In Kortenberg staat
deze dag dit jaar in het teken van de Molenbeekvallei. Natuurpunt heeft
daar recent een vogelkijkhut gebouwd.
Natuurbeheer is een werk van lange adem om uiteindelijk een prachtig
stukje groen te creëren met een unieke fauna en flora en een biodiversiteit
waar menig natuurliefhebber van droomt.
Tussen 14 en 17 u. kunt u kennismaken met het natuurbeheer in de
Molenbeekvallei door mee te helpen aan de bouw van een takkenwal die
leidt naar de vogelkijkhut.
Om 14.30 u. vertrekt er een korte, geleide wandeling in het teken van
natuurbeheer. De activiteit is kosteloos en niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Laarzen zijn aangewezen.
De ‘Dag van de Natuur’ vindt plaats in de Molenbeekvallei in Erps-Kwerps,
bereikbaar via de Kerselarenstraat. Er zullen pijltjes hangen naar de

e venementlocatie. De Molenbeekvallei is op wandelafstand van het station van Erps-Kwerps.
Meer info:
Natuurpunt: Ewoud l’Amiral: 0476 26 16 34 of
ewoud.lamiral@natuurpunt.be, www.silsombos.be
Milieudienst: milieu@kortenberg.be of 02 755 30 70

Foto: Capture the Spirit

Tijdens de maanden november en december kunt u kosteloos uw bladafval inleveren op het containerpark.
Het bladafval mag niet gemengd zijn met grasmaaisel of ander tuinafval.
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Eerste publieke laadpalen in Kortenberg

Midden oktober werden in samenwerking met Eandis de eerste publieke laadpalen voor elektrische
wagens in Kortenberg geplaatst op de parkings van GC Colomba en van de polyvalente zaal van Erps-Kwerps.
De laadpaal is een zuil uitgerust met twee stopcontacten, aangesloten op het elektriciteitsnet. Deze wordt
gebruikt om via een kabel de batterij van een elektrisch voertuig op te laden. Het opladen zelf gebeurt
tegen betaling, op dezelfde manier als bij de andere 2.500 publieke laadpalen. De laadpalen zijn semisnelle laders, de tijd om de accu volledig op te laden duurt slechts tussen 1 uur en 2.45 uur.
Bij de keuze van deze locaties werd er onder meer rekening gehouden met de goede bereikbaarheid, de
mogelijkheid tot langer parkeren en de nabijheid van winkels of sportcentra.
De publieke laadpalen vormen een aanvulling op het privé-oplaadpunt van eigenaars van elektrische wagens,
of op de laadpunten die te vinden zijn aan winkels of bedrijven. Deze laadpalen zijn belangrijk om afstanden
tussen het opladen thuis of bij bedrijven te overbruggen. Ze zijn ook cruciaal voor eigenaars van elektrische
wagens die niet de mogelijkheid hebben in of rond hun woning een privé-oplaadpunt te plaatsen.
In 2017 zijn er 1.500 laadpunten bijgekomen in Vlaanderen, minimum één in elke gemeente.
Groenere voertuigen kunnen een grote rol spelen als we de klimaatverandering willen beperken. Kiezen
voor een duurzame auto kan dus het verschil maken. U kunt via de Vlaamse overheid een premie krijgen
voor een nieuwe volledig elektrische wagen of een ander duurzaam voertuig. Deze premie bedraagt in
2017 maximaal 4.000 euro. Het maximumbedrag van de premie zal tot 2019 elk jaar verminderen.
Lichte bestelwagens komen ook in aanmerking. Alle informatie hierover is terug te vinden via
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be.

De laadpaal aan GC Colomba

Grondgebiedszaken
GEMEENTEBESTUUR

Gemeente Kortenberg en Aquafin vieren tien jaar samenwerking

De gemeente Kortenberg en Aquafin vieren dit jaar hun tiende verjaardag als partners. Tien jaar geleden ging de gemeente met Aquafin in zee voor de
verdere uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel. Al van bij de start van de samenwerking stond Aquafin naast het projectmanagement voor nieuwe rioleringsprojecten ook in voor het beheer van het rioleringsstelsel en de pompstations. Ook de grachten worden al vele jaren beheerd
door Aquafin.
De laatste jaren is de aanleg en beheer van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater steeds belangrijker geworden. Ook wordt er meer aandacht
besteed aan de impact van en oplossingen voor het hemelwater. De komende jaren wil de gemeente zich samen met Aquafin toeleggen op het beheer
van het bestaande rioleringspatrimonium via een assetmanagement-programma.

Zoeklicht · Kortenberg
november 2017

6

Drugs- en alcoholpreventie
De e-sigaret, wat is dat nu juist?
Bron: Logo Oost-Brabant
Hebt u zich ook al afgevraagd hoe de e-sigaret werkt? En of ze schadelijk is of juist helpt om te stoppen met roken?
In een e-sigaret wordt een vloeistof verhit en omgezet in damp. De gebruiker ademt geen rook in, maar damp. Elektronisch roken wordt daarom
ook dampen of ‘vapen’ genoemd. De e-sigaret bestaat uit een mondstuk, een vulling met e-vloeistof, een verwarmingselement en een batterij. In de
e-vloeistof zitten propyleenglycol en/of plantaardig glycerol, aroma’s en additieven en soms ook nicotine. Op de verpakking van de e-vloeistof leest u welke
stoffen er in zitten.
Hoe ongezond is de e-sigaret?
De e-sigaret is minder schadelijk dan de tabakssigaret, omdat er geen tabak wordt verbrand. Daardoor komen er minder giftige stoffen vrij. Maar ‘gezond’
kunt u ze ook niet noemen. Onderzoekers weten nog niet hoe schadelijk de damp van een e-sigaret is en welk effect er is op lange termijn. Let wel dat de
e-sigaret voldoet aan de Europese normen van veiligheid en kwaliteit.
Kan een e-sigaret helpen als u wilt stoppen met roken?
De e-sigaret met nicotine is geen erkend rookstopmedicijn in ons land. Toch kan ze een hulp zijn als u wilt stoppen met roken van tabak.
Als u een e-sigaret gebruikt, dan verhoogt uw kans op stoppen binnen 6 tot 12 maanden. Wilt u een e-sigaret met nicotine gebruiken bij het stoppen,
volg dan ook rookstopsessies bij een tabacoloog. Die vertelt u hoe u de e-sigaret best gebruikt. Zo werkt de combinatie met nicotinevervangers goed.
Probeer ook op termijn uw gebruik van de e-sigaret met nicotine geleidelijk af te bouwen.
Meer weten over de elektronische sigaret?
Dan kunt u terecht bij
• Tabakstop 0800 111 00 (gratis advies) of www.tabakstop.be/e-sigaret
• een tabacoloog, zie www.tabakologen.be

Binnen roken is nooit oké. Weet u wat meeroken met kinderen doet?
Bron: Logo Oost-Brabant, Kom op tegen Kanker, Vlaams Instituut Gezond Leven
Veel rokers denken dat het oké is als ze roken onder de dampkap of bij het
open raam. Of in een aparte kamer met de deur dicht. Maar binnen roken
is nooit oké. Zelfs niet met het raam open. Het is altijd erg gevaarlijk, zeker
voor kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar voor de giftige deeltjes in tabaksrook.
Ook als de rook weg is, zijn die giftige stoffen nog altijd in huis. Ze hangen
lang in de lucht, en daarna zetten ze zich overal op vast. U ziet ze niet en
u ruikt ze niet. Maar u en de kinderen krijgen ze wel binnen. En kinderen
worden er ziek van. Ze hebben meer kans op astma, longontstekingen,

oorontstekingen, bronchitis, hoesten en piepende ademhaling. En ze zijn
sneller buiten adem. Baby’s hebben meer kans om te sterven aan wiegendood.
Rook nooit in huis, nooit in uw auto. Doe het voor de kinderen. Voor informatie, tips en advies surft u naar nooitbinnenroken.be.
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Dienstencentrum
Mantelzorgwerking
Naast de gemeentelijke mantelzorgpremie wil het Welzijnshuis ook de nodige ondersteuning bieden aan mantelzorgers die voor een zorgbehoevende in
Kortenberg zorgen. In september wordt er gestart met een maandelijks moment waar de mantelzorgers de nodige info rond allerlei thema’s kunnen
krijgen, maar waar ze ook hun verhaal kunnen vertellen en lotgenoten kunnen ontmoeten om elkaar te steunen en te begrijpen. Deze ondersteuningsmomenten vinden elke 3de vrijdagnamiddag van de maand van 14 tot 16 u. plaats in de Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum in OC Berkenhof.
Mantelzorgercafé
Tijdens de mantelzorgercafés wordt de Ontmoetingsruimte ter beschikking gesteld aan de mantelzorgers om elkaar in een leuke omgeving op een ontspannen manier te ontmoeten. Gewoon een babbeltje maken onder elkaar, ervaringen delen met anderen die in eenzelfde situatie als u zitten, samen een
gezelschapsspel spelen; u bepaalt zelf hoe u deze namiddag invult samen met andere mantelzorgers.

Vrijdag 17 november van 14 tot 16 u.
Ontmoetingsruimte, OC Berkenhof
Kosteloos
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

Werelddiabetesdag (Tweedelige voordracht)
Deel 1
Elk jaar wordt er op Werelddiabetesdag, 14 november, extra aandacht besteed aan diabetes. Dit is geen overbodige luxe, want het aantal diabetespatiënten blijft wereldwijd fors toenemen. Ook in ons land groeit elke dag het aantal risicopatiënten.
Op donderdag 16 november start het Dienstencentrum met het eerste deel van deze informatieve voordracht.
In deze voordracht komen verschillende zaken aan bod: Wat is diabetes? Welke types zijn er? Hoe komt men tot de diagnose? Wat zijn de mythes en
misverstanden over diabetes?
Deel 2
Tijdens het tweede deel op donderdag 23 november verneemt u meer over het dagelijkse leven met diabetes. Komen onder meer aan bod: Is voeding
belangrijk voor diabetespatiënten? Preventie en voorkomen. Diagnose: diabetes, wat nu?
Tips en vragen zijn zeker welkom tijdens deze voordracht.
Diabeteseducator Sonja De Vleeschauwer verduidelijkt een aantal zaken tijdens deze beide voordrachtsessies.

Donderdag 16 en 23 november van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, lokaal 0.4
Kosteloos
Inschrijven voor 12 november via dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224
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Welzijnshuis
Buren voor Buren
Samen sterk voor een zorgzame buurt!
‘Oost west, thuis best’. Er schuilt veel waarheid in dit gezegde.
Wie wil er niet graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Los van eventuele
gezondheidsproblemen is dit voor veel mensen niet evident: het niet kunnen
uitvoeren van kleine huishoudelijke taken tast de zelfstandigheid ernstig aan.
Helaas heeft niet iedereen nabije familie of vrienden om op terug te vallen voor
een kleine helpende hand of een gezellige babbel.
In dat geval is er goed nieuws! Het Welzijnshuis organiseert het project Buren
voor Buren, een netwerk van vrijwillige buurthulp. Onder het motto: ‘Beter een
goede buur dan een verre vriend’ wil het Welzijnshuis er via deze extra ondersteuning voor zorgen dat inwoners langer op een kwalitatieve manier thuis kunnen blijven wonen.
Buurthelpers maken een verschil!
Buurthelpers zijn vrijwilligers die graag én belangeloos mensen met noden in
hun omgeving helpen. Waarom ze dit doen? Omdat ze geloven in een warme
samenleving waar vele handen licht werk maken. Een zorgzame buurt maakt
het leven voor iedereen fijn!
De vrijwilligers bieden eenvoudige hulp in en om het huis van de hulpvrager: een brievenbus legen, een vuilnisbak buitenzetten, planten water geven,
een rolluik omhoog doen, gezelschap houden, samen een wandeling maken,…
Het Welzijnshuis houdt rekening met de hulpvragen van de inwoners en met de mogelijkheden van de vrijwilligers. Hun bijdrage maakt voor de inwoners
die hulp nodig hebben een wereld van verschil! Iedereen heeft wel eens een helpende hand nodig...
Wil u ook meebouwen aan een warme buurt?
Voelt u zich aangesproken? Het Welzijnshuis is nog op zoek naar vrijwilligers! Aarzel niet langer en neem contact op. U wordt dan opgenomen in een
vrijwilligersbestand dat beheerd wordt door het Welzijnshuis en u kunt gecontacteerd worden indien er iemand in uw buurt uw hulp echt kan gebruiken.
Het Welzijnshuis houdt daarbij rekening met uw wensen en mogelijkheden.
Hebt u een helpende hand nodig?
Zou u graag een beroep doen op deze dienst of hebt u hierover een vraag? Of kent u iemand uit uw buurt die hulp nodig heeft (en dit niet kan of durft
vragen)?
Neem dan zeker contact op! Het Welzijnshuis komt bij u thuis samen bespreken wat er juist moet gedaan worden en zoekt daarna een vrijwilliger in
uw buurt.
Contactgegevens
Dienstencentrum, OC Berkenhof
Beekstraat 25, Kortenberg
Sophie Vitse, 0491 996 235 of
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
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Hebt u recht op een verwarmingstoelage?
U verwarmt uw huis met één van de volgende brandstoffen:
• huisbrandolie in bulk of aan de pomp (mazout);
• verwarmingspetroleum (type C) in bulk of aan de pomp;
• bulkpropaangas.
Niet voor aardgas, propaangas en butaangas in flessen.
EN
U behoort tot één van de volgende categoriëen:
• Categorie 1: Personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
• Categorie 2: Personen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden is lager of gelijk
aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste.
• Categorie 3: Personen met schuldenoverlast
	U hebt een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en
het Welzijnshuis heeft vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet
kunt betalen.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u een aanvraag indienen
bij de themabalie van het Welzijnshuis in Kortenberg binnen maximum
60 dagen na levering van de brandstof.
Per verwarmingsperiode van 1 kalenderjaar en per huishouden kan er een
tussenkomst zijn voor maximum 1.500 liter brandstof. Het bedrag van de
toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie
waartoe u behoort.
Welke documenten moet u meebrengen?
• een kopie van uw identiteitskaart
• een kopie van de leveringsfactuur of -bon
• voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of
een attest van de schuldbemiddelaar
Het Welzijnshuis zal nagaan of u voldoet aan de inkomensgrenzen door
uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën op te vragen.

Hebt u schulden bij de belastingen?
Sinds enige tijd voert de belastingdienst een coherent beleid aangaande het
invorderen van de belastingen en toekennen van afbetalingsplannen aan
mensen die de opgelegde belasting niet in één keer kunnen betalen. Daar
waar u voordien afhankelijk was van de beslissing van de Ontvanger (met
ongelijke behandeling van mensen in dezelfde situatie tot gevolg), wordt er
nu gekozen voor transparante regels en gelijke behandeling van iedereen.
Het gaat niet enkel om personenbelasting (belasting geheven op uw inkomsten), maar ook om bijvoorbeeld btw, verkeersbelasting, penale boeten,…
De belastingdienst hanteert twee categorieën van betalingsproblemen:
• Tijdelijke betalingsproblemen
• Structurele betalingsproblemen
Bij tijdelijke betalingsproblemen wordt aangeraden een afbeta
lingsplan aan te vragen, ofwel op maximum 6 maanden, ofwel op
maximum één jaar.
• Indien u kunt afbetalen op 6 maanden, wordt dit vrijwel altijd toegestaan door de belastingdienst, voor zover u het afbetalingsplan tijdig (= ten laatste op de vervaldag) aanvraagt. Verder zijn er geen
formele vereisten voor uw aanvraag.
• Indien u kunt afbetalen op 12 maanden, moet u eveneens tijdig uw
aanvraag doen, maar moet u uitgebreider motiveren waarom u niet sneller kunt afbetalen: u moet in uw aanvraag opgave doen van eventuele

andere schulden die u afbetaalt, van uw inkomsten en van uw uitgaven,
zodat de belastingdienst uw betalingscapaciteiten kan verifiëren.
Aanvragen gebeuren bij voorkeur elektronisch via MyMinfin of via brief of
e-mail aan het bevoegde invorderingsteam (gegevens staan op uw aanslagbiljet of op de uitnodiging voor betaling).
Voorstellen tot afbetaling die langer dan 12 maanden duren, worden door
de belastingdienst afgewezen. Men gaat er dan van uit dat er een structureel
probleem bestaat, aangezien u na een jaar al opnieuw een belastingaanslag
krijgt en dan opnieuw een afbetalingsplan zult moeten aanvragen.
Voor structurele betalingsproblemen ziet de belastingdienst drie
mogelijke oplossingen:
• Vrijstelling van nalatigheidsintresten
Deze vrijstelling moet schriftelijk aangevraagd worden aan de adviseur-generaal invordering van het Regionaal Invorderingscentrum van
uw woonplaats met uitgebreide motivering van uw financiële situatie.
• Onbeperkt uitstel van invordering
Dit moet schriftelijk en per aangetekende brief aangevraagd worden aan
de adviseur-generaal invordering van het Regionaal Invorderingscentrum
van uw woonplaats, maar dit kan enkel worden toegestaan voor personenbelasting en btw, dus bijvoorbeeld niet voor een boete of verkeersbelasting.
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• De collectieve schuldenregeling
Indien u te veel schulden hebt (niet enkel belastingschulden) en u niet
meer in staat bent op duurzame wijze uw schulden af te betalen, is de
enige oplossing wellicht een collectieve schuldenregeling. Deze moet
aangevraagd worden bij de Arbeidsrechtbank.

Voor meer informatie over belastingschulden of andere schulden kunt u
terecht bij het Welzijnshuis Kortenberg, bij de sociale dienst of bij de juridische dienst. U vindt ook meer informatie op de website van de belastingdienst: financien.belgium.be (Particulieren / Belastingaangifte /
Betalen of terugkrijgen / Betalingsproblemen)

Politie
Samen tegen inbraak!
Met de recente overschakeling naar het winteruur worden de dagen weer
korter en de nachten langer. Deze donkere periode is traditioneel een
gevoelige periode voor inbraken. Daarom organiseert de politiezone
HerKo tijdens de volgende maanden (van november tot en met februari)
extra controle- en preventieacties. De belangrijkste boodschap van de
campagne is echter dat inbraken bestrijden alleen kan met uw hulp. Hoe
doet u dat? Door verdachte situaties meteen aan de politie te melden.
Waarom verdachte situaties melden?
Hoe sneller u meldt, hoe groter de kans dat de politie de verdachte of het
verdachte voertuig kan aantreffen in de omgeving en een grondige controle kan doen. Zo kunnen diefstallen vermeden worden. De politie zal uw
oproep altijd met de nodige ernst behandelen en zal uw hulp appreciëren,
ook wanneer na controle blijkt dat er niets aan de hand is.
Wat is verdacht?
Er is geen ‘vaste’ lijst met situaties die in aanmerking komen. Allerlei situaties kunnen verdacht zijn. Het zijn vooral de omstandigheden en uw
intuïtie die van belang zijn.
Het is altijd een goed idee om de politie te verwittigen, ook bij
twijfel! Kies dus steeds voor de laatste optie bij deze voorbeelden.
Voorbeeld 1
U komt ’s avonds thuis en ziet een onbekend persoon vanuit de
tuin van uw buren stappen richting de straat. Wat doet u ?
○○ Ik ga ervan uit dat er niets aan de hand is, en ga mijn woning
binnen.
○○ Ik post meteen een bericht op een Facebookpagina om andere
bewoners te waarschuwen.
○○ Ik bel bij de buren aan. Er doet niemand open. Ik bel meteen
de politie via 101.

Voorbeeld 2
U ziet een onbekend voertuig dat al enige tijd in de straat geparkeerd staat. Er zit iemand in. Het is al donker, de lichten van de
wagen zijn gedoofd.
○○ Ik noteer de nummerplaat van de wagen en zal deze morgen
mailen naar de politie.
○○ Ik doe niets, want het is niet verboden om in de wagen te
blijven zitten.
○○ Ik bel de politie via 101, ook al ben ik niet zeker dat er iets aan de
hand is.
Hoe melden?
• Bel 101: Het nummer 101 is bedoeld voor noodgevallen, maar ook
voor het melden van verdachte situaties. Het is immers belangrijk dat
de politie zo snel mogelijk ter plaatse is. U kunt de politie op dit nummer dag en nacht bereiken.
• E-mails en berichten via Facebook of Twitter gericht aan de
politie zijn niet geschikt om verdachte situaties te melden, omdat deze
kanalen niet permanent opgevolgd worden.
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Fietslicht aan en gaan!
Herfst en winter staan in ons land gelijk aan donkere dagen, vaak met grillig regenachtig weer. Een degelijke fietsverlichting is in dit geval van essentieel belang. Toch rijden er veel (jonge) fietsers zonder of met slecht werkende fietsverlichting. Een goede zichtbaarheid is echter noodzakelijk om
veilig op uw bestemming aan te komen en is bovendien verplicht!
Wat zegt de wet?
Elke fiets moet voorzien zijn van twee lichten: een wit (of geel) fietslicht
vooraan en een rood licht achteraan. U mag de lichten op de fiets of op
kledij of rugzak bevestigen. U moet deze verlichting gebruiken tussen het
vallen van de avond en het aanbreken van de dag. Wanneer de zichtbaarheid overdag minder is dan 200 meter (bijvoorbeeld bij mist of zware
regenval), moet u uw fietsverlichting ook aanzetten. Daarnaast dienen
fietsen uitgerust te zijn met een witte reflector vooraan, een rode reflector
achteraan, oranje pedaalreflectoren en twee oranje reflectoren tussen de
spaken van elk wiel of een witte reflecterende strook op de banden.

• Zorg in het donker voor voldoende reflectie
• Fietsverlichting is kwetsbaar, reservelichtjes zijn zeker geen overbodige luxe
• Let extra op bij regenweer of mist! Automobilisten zullen u minder
goed zien en kunnen niet altijd inschatten wat u gaat doen.
Politiezone HerKo zal de komende maanden gericht controleren op het
correct gebruik van fietsverlichting!

Extra tips!
• Controleer steeds uw fietsverlichting voor u vertrekt
• Maak regelmatig uw reflectoren schoon

Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Snelheidsmetingen september
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 september
Straat

Sijsjeslaan (beide richtingen)
Klein Vilvoordestraat (beide richtingen)

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

Gemiddeld
aantal voertuigen
per dag
177
325

V85*

% overtredingen

52 km/u.
46 km/u.

9%
1,6 %

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in september snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 4 % overtredingen vastgesteld.
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Snelheidsacties met flitsen van overtreders september
Straat
Toegelaten snelheid
Beekstraat
Kwerpsebaan
Nederokkerzeelsesteenweg
Zavelstraat
Wijnegemhofstraat
Steenhofstraat
Leuvensesteenweg (N2)
Leuvensesteenweg (N2)

30 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
157
184
793
368
1.584
94
1.505
528

Percentage geflitste
voertuigen

7,6 %
17,9 %
10,3 %
18,5 %
12,6 %
4,3 %
10,9 %
3,8 %

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

11 novemberviering

U wordt van harte uitgenodigd op de 11 novemberviering ter gelegenheid van de herdenking van de wapenstilstand op het einde van de Eerste
Wereldoorlog.
We herdenken niet alleen de slachtoffers van de Groote Oorlog, maar ook
de slachtoffers van alle andere oorlogen in de wereld.
De plechtigheid vindt plaats op zaterdag 11 november in de SintAntoniuskerk van Meerbeek tijdens de eucharistievering van 9.30 u. De
plechtigheid wordt bijgewoond door afgevaardigden van de burgerlijke
en militaire overheden en is vrij toegankelijk voor het publiek. Er is muzikale begeleiding door het Sint-Antonius-zangkoor uit Meerbeek, onder
leiding van Gaby Leaerts.

Deze plechtigheid wordt georganiseerd door de Oudstrijders van ErpsKwerps, de Nationale Strijdersbond, Strijderskinderen en sympathisanten
van Kortenberg, de Gewestelijke Unie van de Weerstand van Kortenberg,
de Oudstrijders van Everberg, de vereniging Prins Leopold Meerbeek, de
Verbroedering Weggevoerden en Werkweigeraars 1942-1945, de Militaire Kring Kortenberg en de Raad der Vaderlandslievende Verenigingen,
in samenwerking met het gemeentebestuur van Kortenberg.

Na de misviering is er een huldemoment in de kerk met een toespraak van
de burgemeester en wordt een bloemenkrans neergelegd aan de monumenten voor de Sint-Antoniuskerk. Nadien wordt een receptie aangeboden voor alle aanwezigen in OC Atrium Meerbeek.

GEMEENTEBESTUUR

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een
noodsituatie in onze gemeente willen we u graag snel verwittigen.
Daarom kan onze gemeente gebruikmaken van BE-Alert, een nieuw
systeem dat u meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms,
e-mail of telefoon.
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht kan uitsturen
naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners

snel de nodige aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld ramen en deuren te
sluiten bij een brand.
U kunt een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht
via een vaste lijn of een e-mail. Om een bericht te ontvangen, moet u zich
wel inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. U kunt meerdere
adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijft u steeds op de hoogte
bij een noodsituatie bij u thuis, op het werk of bij uw familie.
Registreer u vandaag nog op www.be-alert.be!
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Met uw steun krijgen vluchtelingen een beter leven
Stel u even de angst en ontreddering voor als soldaten plots uw huis binnenvallen, leegplunderen en in brand steken.
Dat wenst u natuurlijk niemand toe. Maar in conflictgebieden vallen er erg veel slachtoffers. Onschuldige mensen. Mensen
die net als u en ik het beste van hun leven proberen te maken.
Mensen zoals Penina, een onderwijzeres uit Zuid-Soedan. Toen rebellen haar dorp bestormden, moest zij op de vlucht slaan.
Alleen. Met alleen maar de kleren die ze aanhad. Na tien bange dagen kwam ze uitgeput aan in het vluchtelingenkamp
Bidi Bidi, Oeganda. Daar is ze veilig, krijgt ze goede verzorging en een voedselrantsoen. Maar wat dan? Wat doet iemand in
zo’n vluchtelingenkamp? Enkel wachten op zijn/haar rantsoen? Jarenlang?
11.11.11 helpt vluchtelingen hun leven weer in handen te nemen. Door ze degelijke opleidingen aan te bieden. Zo krijgen
die mensen hun zelfvertrouwen terug, hun waardigheid en hun levensvreugde. En kunnen ze straks, als ze terugkeren,
meehelpen om hun land weer op te bouwen.
Met uw steun krijgt Penina een opleiding in groenteteelt. Dan kan ze haar rantsoen aanvullen met haar zelfgekweekte
groenten. En ook nog een deel van haar oogst verkopen. Andere vluchtelingen leren de stiel van metselaar of lasser,
schrijnwerker of mecanicien.
U begrijpt dat veel mensen reikhalzend uitkijken naar zo’n opleiding, zo’n kans op een beter leven, een betere toekomst. Die kans hebben ze nu nog niet.
U kunt ze die geven. Elke gift telt. Want elke mens telt.
Stort uw gift op BE 30.0000.0000.1111 – BPOTBEB1 t.a.v. 11.11.11 Kortenberg.
Met uw gift steekt u ook de 11.11.11-vrijwilligers in Kortenberg een hart onder de riem. Bedankt!
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt uw attest einde maart 2018.
Uw adresgegevens worden in het 11.11.11-adressenbestand opgenomen. U hebt recht op inzage in
deze gegevens, om ze te verbeteren of te laten verwijderen.

In Kortenberg wordt de 11.11.11-actie
gehouden in het weekend van 11 en
12 november.

Vragen over uw wettelijke pensioen? Ga naar een Pensioenpunt!
De Pensioendienst is aanwezig over het hele land. Zijn experts en die van het RSVZ komen naar u toe om tijdens een Pensioenpunt al uw vragen over uw
wettelijke pensioen te beantwoorden. U vindt het dichtstbijzijnde Pensioenpunt en alle informatie (adressen, openingsuren) op www.pensioenpunt.be.
Opgelet: niet in alle Pensioenpunten zijn er altijd experten van de drie pensioenstelsels (werknemers-, ambtenaren- en zelfstandigenpensioenen)
aanwezig.

Wenst u geen papieren telefoongids meer?
Gebruikt u geen papieren telefoongids meer? Schrijf u dan uit via het formulier op deze link: www.goudengids.be/businesscenter/uitschrijven-gidsen.
Als u zich uitschrijft voor 15 maart 2018 zult u bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Uitschrijvingen na die datum gelden pas bij de
bedeling van het volgende jaar.
Bedrijven en adressen opzoeken kan ook ecologisch via www.goudengids.be en www.wittegids.be of de gelijknamige app goudengids.be.
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1, 2 Open Monumentendag kon op zondag 10 september weer veel bezoekers bekoren. De Meerbeekse pachthoven vormden dan ook een uitgelezen
decor. In de schuur van het pachthof van de Zeven Slapers vond de expo over ‘de 19 pachthoven van Meerbeek’ plaats. Daarnaast konden bezoekers
genieten van gegidste streekwandelingen en huifkartochten en volksspelen voor de kinderen, maar ook van lekkere hapjes en drankjes. De Open
Monumentendag werd georganiseerd in samenwerking met het Erfgoedhuis Kortenberg en het Comité 900 jaar Meerbeek.

3

4

3, 4 De uitstap van het Dienstencentrum naar Bokrijk kon 35 deelnemers plezieren. De rondleiding met gids kon op heel wat bijval rekenen.
In de namiddag herbeleefden de deelnemers de sixties in de kapperszaak, het café, de filmzaal, …

5

6

5, 6 De gemeente Kortenberg en Aquafin toostten op 29 september samen met de inwoners van de Negenhoek – waar net grote rioleringswerken
afgerond werden - op alle gerealiseerde en geplande rioleringsprojecten.

Geef uw vrije tijd een boost

Geef
uw vrije tijd een boost
Vrijetijdsbeleving
in Kortenberg
Bij de dienst Vrije Tijd kunt u terecht voor alles wat met vrijetijdsbesteding te maken heeft; cultuur, bibliotheek,
jeugd, sport, toerisme, evenementen,….
Samenwerken troef!
De geïntegreerde werking van de diensten zorgt voor een overkoepelende aanpak van de vakantie-activiteiten,
erkenning en ondersteuning van de verenigingen, uitleendienst, reservaties van vrijetijdsinfrastructuur,….
Focus op vakanties
Water, actie, avontuur, crea,…: dankzij de dienst Vrije Tijd vindt elk kind zijn kamp!
In de vakantiewijzer kunt u alle vakantie-activiteiten terugvinden: sportkampen, speelpleinen, grabbelpas,
kleuterkampen, voorlezen, filmvoorstellingen, musicalstages,….
De dienst Vrije Tijd biedt niet zomaar ‘opvang’ aan. Het gaat om een afwisselend aanbod van kwaliteitsvolle
activiteiten begeleid door gevormde monitoren en dit aan betaalbare prijzen.
Bent u op zoek naar een superleuke bezigheid voor uw kind? Neem dan een duik in het vakantieaanbod.
De vakantiewijzer wijst u samen met de vakantiecoördinator de weg!
De UiTbalie
In de Bib vindt u een centrale UiTbalie waar u terechtkunt met al uw vrijetijdsvragen.
Wilt u te weten komen bij welke sport-, cultuur- of jeugdvereniging u kunt aansluiten, dan bent u daar aan het
goede adres! Ook als u op zoek bent naar een leuke wandeling, fiets- of mountainbiketocht helpt de UiTbalie u
graag verder! U kunt er aan verminderd tarief een zwemkaart voor het zwembad ‘De Motte’ in Zaventem kopen of
een loopkaart voor de atletiekpiste op de site Colomba aanschaffen.
Ook de verenigingen kunnen terecht bij de UiTbalie. Organiseert u als vereniging een evenement? Dan kunt u zich
richten tot de evenementenbeheerder.
Via de uitleendienst kunt u bijvoorbeeld feestmateriaal zoals tafels, stoelen en naders uitlenen.
Promotie maken voor uw event? Dien een artikel in voor Zoeklicht, maak uw activiteit kenbaar via de UiTdatabank,
maak gebruik van de infoportieken,…
Zoekt u een gemeentelijke feestzaal voor een speciale gebeurtenis? De dienst Vrije Tijd helpt u graag verder.
Ook daarvoor kunt u immers bij deze dienst terecht.
Kennis van zaken
Expertise binnen de verschillende werkvelden blijft eveneens noodzakelijk.
Zo zorgt cultuurfunctionaris Stien Pardon bijvoorbeeld voor de organisatie van culturele activiteiten zoals de Open
Monumentendag, Kortenberg Feest, De Week van de Amateurkunsten, DAG 1, ...
Ook de cultuurverenigingen kunnen bij haar terecht.
Inwoners in optimale omstandigheden laten sporten en bewegen, daar zorgt de sportfunctionaris voor. Er worden
bijvoorbeeld sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd. ‘In oktober zijn alle 55+ers welkom
om zich tijdens de sporteldag actief uit te leven. Petanque, dans, boogschieten,… staan dan op het programma’
vertelt Wim Huygen, de Kortenbergse sportfunctionaris.
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Geef uw vrije tijd een boost

In onze gemeente zijn er tal van speeltuinen. Deze moeten natuurlijk ook gekeurd, onderhouden maar ook vernieuwd worden!
Kom bijvoorbeeld eens spelen in de vernieuwde speeltuin te Broekhoven of in De Rotte Gaten te Meerbeek.
Contactgegevens
02 755 30 70 of 02 755 22 80
sport@kortenberg.be
jeugd@kortenberg.be
cultuur@kortenberg.be

uitleendienst@kortenberg.be
evenementen@kortenberg.be
uitbalie@kortenberg.be
toerisme@kortenberg.be

Een dag uit het leven van sportfunctionaris Wim Huygen
Op vrijdag 29 september organiseerden de sportdienst en sportraad voor 1.250 leerlingen van de lagere school een scholenveldloop. Volg Wim bij de
voorbereidingen en doorheen de dag zelf.
Vooraf

Wim is aanwezig op het mobiliteitsoverleg om
de veldloop zo veilig mogelijk te laten verlopen.
De helft van de kinderen komt die dag immers
met de fiets naar site Colomba! De politie, de
gemachtigde opzichters en de leerkrachten zorgen voor de meest veilige route.
Ook met de leerkrachten LO van de zes scholen
wordt er overlegd. De loopafstanden, het doorschuifsysteem, maar ook praktische zaken als het
opbergen van loopschoenen en de nevenactiviteiten yoga en de trampolineshow komen aan bod.

Elk kind ontvangt
een stuk fruit en een
diploma. Gelukkig
kan daarvoor gerekend worden op de
technische dienst die
zorgt voor de levering bij de scholen.

De dag zelf

Afspraak om 5.30 u. in de ochtend met de werkmannen en de sportraad! Het parcours wordt met linten afgespannen,
de parking van GC Colomba wordt ingedeeld in een mega-fietsparking, het evacuatieterrein wordt ingericht, …
Verantwoordelijke uitgever: Chris Taes, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Gelukkig werden er ook koffiekoeken en koffie voorzien!
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De spanning stijgt! De eerste leerlingen komen aan en vertrekken richting hun eerste activiteit. Op het voetbalveld en in het bos wordt er gelopen (1), in de feestzaal worden de
kinderen getrakteerd op een spectaculaire trampolinespringshow (2) en in de sporthal komt iedereen tot rust tijdens een megasessie yoga ( 3).

Er wordt opgeruimd, Wim houdt een eerste debriefing, de vrijwilligers
worden hartelijk bedankt en de technische dienst zorgt ervoor dat de site
terug netjes is.
Om 11.30 u. vertrekken de
leerlingen terug naar school.

Moe maar voldaan gaat Wim terug naar kantoor voor de verdere administratieve afhandeling.
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(De Bib en het Welzijnshuis i.s.m. de Provincie Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

‘Een nieuw samengesteld gezin…moeilijke opdracht?’
Lezing door Cindy Schepers

Wie in een nieuw samengesteld gezin woont, staat samen met zijn of haar partner voor de uitdaging dit in goede banen te leiden en een nieuw evenwicht
te vinden. Je begint met goede bedoelingen, maar praktische moeilijkheden, onrealistische verwachtingen en verschillende emotionele belangen leiden
dikwijls tot spanningen en frustraties binnen het gezin. Over onder andere opvoeding, omgaan met grenzen, schuldgevoel, het gevoel een buitenstaander
te zijn of gevangen te zitten tussen twee vuren. Gelukkig zijn de uitdagingen te overwinnen en kan een samengesteld gezin een stabiele en fijne plek
worden die van grote betekenis wordt voor alle gezinsleden.
Tijdens de infosessie wordt ingezoomd op de verschillende kenmerken, uitdagingen en valkuilen van samengestelde gezinnen. Er worden praktische tips
gegeven voor stiefouders en voor koppels die van plan zijn aan een gezin te beginnen.
Deelnemers die dat wensen, kunnen voor deze infosessie een vormingsattest verkrijgen.

Donderdag 9 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Gemeentelijke adviesraad voor senioren i.s.m. het Welzijnshuis)
GEMEENTEBESTUUR

Senioren winterfeest

Op dinsdag 14 november organiseert de gemeentelijke adviesraad voor senioren in samenwerking met
het welzijnshuis het winterfeest voor senioren. Ambiance verzekerd met de show ‘Lachspirine’ van Lia Linda
en Albert met muzikantenduo. Na het optreden krijg je nog één uur de gelegenheid om een danspasje te
wagen. Naar goede gewoonte trakteert het gemeentebestuur de aanwezigen op een Kortenbergse
koffietafel.

Dinsdag 14 november om 14.30 u.
GC Colomba
5 euro, ter plaatse te betalen, sociaal tarief mogelijk
Info: 02 755 30 70 of gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
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(De Bib en de Cultuurdienst i.s.m. Artforum)
GEMEENTEBESTUUR

Kunstendag voor Kinderen: ‘Zie wat je ziet, of niet?’

Kunstendag! Kom naar de Bib waar je samen met kunstenaar Tineke werkt aan ‘Zie wat je ziet, of niet?’ Je start met
een bestaand verhaal. Daarna maak je je eigen verhaal waarbij je beeldend aan de slag gaat. Je tekent op papier,
maar ook op speciaal doorzichtig papier waardoor je nieuwe verhalen creëert. Ga op het einde van de workshop
naar huis met je eigen ‘zie wat je ziet, of niet’ tekening!

Zondag 19 november van 9.30 tot 12 u.
Bibliotheek Kortenberg
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
5 euro per kind (hapje en drankje inbegrepen, sociaal tarief mogelijk)
Inschrijven verplicht via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib en de Cultuurdienst i.s.m. Femma Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

Week van de smaak: Van superfoods gesproken – lezing van Dorien Knockaert

Dorien Knockaert schrijft voor De Standaard over voeding en is de auteur
van diverse kookboeken. Haar nieuwste boek, ‘Thuiskomen. De magie van
doordeweeks koken’, is net uit. Ze houdt een pleidooi voor goedkope,
eeuwenoude, alomtegenwoordige grondstoffen waarvan we niet meer
weten hoe gezond en lekker ze kunnen zijn. De nederige boon, het brave
graantje en de gevreesde microbe zijn de echte superfoods van gisteren,
vandaag en morgen.
Femma Kortenberg zorgt voor lekkere hapjes na afloop van de lezing.

Dinsdag 21 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro (sociaal tarief mogelijk)
Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib i.s.m. het Holebifilmfestival)
GEMEENTEBESTUUR

Film in de Bib: ‘Quand on a 17 ans’ en ‘The Handmaiden’

In het kader van het Holebifilmfestival Vlaams-Brabant kan je in de Bib komen kijken naar ‘Quand on a 17 ans’ van André Téchiné en ‘The Handmaiden’ van
Park Chan-Wook.
‘Quand on a 17 ans’
Regie: André Téchiné (Frankrijk, 2016 – 109 minuten)
Met: Alexis Loret en Corentin Fila
Donderdag 23 november om 20 u.
De 17-jarige Damien, zoon van een militair, woont bij zijn moeder in de Franse Alpen terwijl zijn vader op buitenlandse
missie is. Op school wordt hij fysiek getreiterd door Tom, een geadopteerde jongen wiens moeder ernstig ziek is. De
wederzijdse afkeer tussen Damien en Tom wordt een stuk complexer wanneer Damiens moeder besluit om Tom bij hen
thuis onderdak te geven. De vraag is hoe dit alles zal evolueren en of ze tot het bittere eind vijanden zullen blijven of niet.
‘The Handmaiden’
Regie: Park Chan-Wook (Zuid-Korea, 2016 – 139 minuten)
Met: Jo Jin-Woong en Ha Jung-Woo
Vrijdag 24 november om 20 u.
Korea, jaren ‘30, tijdens de Japanse kolonisatie. Een jonge vrouw, Sookee, is aangenomen als dienstmeisje door de rijke Japanse erfgename Hideko. Zij leeft op een groot
landgoed, afgesloten van de buitenwereld en in de macht van een tirannieke oom, die
met haar wil trouwen. Maar Sookee heeft een geheim. Met de hulp van een oplichter,
die zich uitgeeft voor een Japanse graaf, zijn er andere plannen voor Hideko…
Voor beide films kan je gratis plaatsen reserveren.
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.
Donderdag 23 november (Quand on a 17 ans) en vrijdag 24 november (The Handmaiden), telkens om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Reserveren is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Verdere info over het Holebifilmfestival is te vinden op www.holebifilmfestival.be
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Poëziewedstrijd voor tweede graad secundair onderwijs

Bibliotheek Kortenberg organiseert een poëziewedstrijd voor jongeren uit de
tweede graad van het secundair onderwijs. Het thema is ‘Verbondenheid’ en
dat mag je interpreteren en uitwerken zoals je wil. Je mag zowel filmpjes met
je gedicht als een geschreven tekst inzenden. Meedoen kan zowel individueel
als met je hele klas.
Inzenden kan tot 30 november via bibliotheek@kortenberg.be of per post.
Je inzending wordt beoordeeld door ervaren schrijvers en onze burgemeester, Chris Taes. Op 28 januari 2018 vindt de prijsuitreiking plaats.
De klas met de beste inzending mag 750 euro besteden aan een klasuitstap. De beste individuele inzending levert je 200 euro en een e-reader op.

Alle info vind je op de blog: kortenberg.bibliotheek.be
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(De Bib i.s.m. Appstublieft)
GEMEENTEBESTUUR

Digidokter: Haal meer uit je toestel

De Bib doet één keer per maand dienst als helpdesk. Op dat moment kan je er terecht met al je vragen over
smartphones en tablets. Je wordt eerst wegwijs gemaakt in een bepaald thema, nadien houdt de Digidokter een
‘spreekuur’ en kan je je vragen stellen. De Digidokter kan je bijvoorbeeld helpen bij het opzetten van je facebook
account, je een goede app aanraden of je 4G helpen instellen.
Op zaterdag 25 november kan je in de Bib terecht voor de workshop ‘Haal meer uit je toestel’. Je hebt al een
smartphone of tablet, maar je wil er meer mee doen? In deze sessie leer je stap voor stap hoe je je toestel beveiligt en contacten beheert. Je ontdekt ook hoe je apps installeert en verwijdert, ze indeelt in mappen en nog veel
meer. Bij deze workshop zijn de plaatsen beperkt, schrijf je dus zeker tijdig in!

© www.freepik.com

Zaterdag 25 november 2017 van 10 tot 12 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Strips maken: lezing van tekenaar en scenarist Charel Cambré

Charel Cambré ken je van de stripreeks ‘Amoras’, de rauwe, hedendaagse versie van Suske en Wiske. Daarnaast
werkt hij aan heel wat andere reeksen, zoals ‘Filip en Mathilde’, ‘Pinanti United’, ‘Jump’ en sinds kort zelfs
‘Robbedoes’. Hij zal het uiteraard hebben over het maken van strips en alles wat daarmee gepaard gaat. Vooral
beantwoordt Charel graag alle vragen die je daarover hebt. Aansluitend signeert hij zijn albums.
Donderdag 30 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro (sociaal tarief mogelijk)
Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Cultuurraad Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

Oproep: Wie wordt dit jaar Cultuurkampioen van Kortenberg?

De Cultuurraad is op zoek naar cultuurkampioenen. Ken jij iemand waarvan je denkt ‘hij/zij/deze
vereniging heeft dit jaar iets strafs gepresteerd’? Draag deze dan voor als cultuurkampioen. Iedereen uit de gemeente mag 1 persoon of vereniging voordragen waarvan hij/zij vindt dat deze in
2017 (tussen december 2016 en december 2017) iets bijzonders gedaan of bereikt heeft. Een
boek gepubliceerd, een wedstrijd gewonnen, …
Kandidaturen (motivatie – gegevens en eventueel foto) worden ten laatste op woensdag
22 november verwacht via cultuur@kortenberg.be.
Alle cultuurkampioenen worden gehuldigd op de cultuurraad van donderdag 14 december.

Cultuurkampioenen 2016
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(Dienst Vrije Tijd i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

Op zoek naar het witte goud – Proef de witloofstreek

Het witte goud?
In de witloofstreek betekent dat maar één ding. Dit is de
enige streek waar je nog witloofboogjes in de velden
kan zien, waar ze het loof nog kuisen in het witloofkot,
waar de witlooftelers zich nog op hun knieën buigen
over de witte kropjes. Een streek die je, ook in Kortenberg, via de fietsknooppunten kan ontdekken. Stap op
je fiets en proef mee van deze heerlijke fietsroute!

Copyright Vlaams-Brabant

Tip: In november worden niet alleen je smaakpapillen
verwend, maar kan je ook je ogen de kost geven. De
Blinde Muur, een groep van enthousiaste kunstenaars,
ontwikkelde namelijk enkele sprekende kunstwerken
over witloof langsheen de fietsroute. Een leuk extraatje!

Meer info: www.toerismevlaamsbrabant.be/wittegoud,
www.kortenberg.be/fietsroutes of
haal een gratis exemplaar van de fietsroute af aan de UiTbalie

(Sportraad Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

Kampioenenhuldiging sportjaar 2017

Zoals ieder jaar huldigt de gemeente Kortenberg graag haar sportkampioenen.
De kampioenen zullen gepast ontvangen worden door het gemeentebestuur en de sportraad van Kortenberg.
Ben jij inwoner van de gemeente Kortenberg en heb je op een Vlaams,
Nationaal of Europees podium gestaan? Of ken je iemand die zich jarenlang verdienstelijk heeft gemaakt in een sportclub of een uitzonderlijke
sportieve prestatie heeft geleverd? Stuur dan snel een mailtje naar sportraad@kortenberg.be met de nodige bewijsstukken (krantenknipsels, klassementen, foto’s en/of filmpjes). Je krijgt dan een ontvangstbevestiging.
De sportprestatie moet geleverd zijn tussen 10 december 2016 en
9 december 2017. Kandidaturen zijn welkom tot en met zondag
10 december 2017.
Alle kandidaturen worden door de sportraad bestudeerd. Iedereen die
weerhouden wordt krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de huldiging
op maandag 1 januari 2018. Voor meer informatie kan je terecht bij de
sportdienst via sport@kortenberg.be of 02 755 30 70.
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Aanbod van Vormingplus Oost-Brabant
Kleur en stijl
Imago is meer dan iemands uiterlijk. Inzicht in je persoonlijke kenmerken werkt verhelderend.
Weg met impulsieve keuzes: houd rekening met wie je bent! Tijdens de workshop werk je samen om tot
een persoonlijke analyse te komen. Je ontdekt de psychologie en filosofie achter kleur, stijl, visagie en
lichaamstaal en hoe je die kunt toepassen op je eigen uitstraling.
Vrijdag 1, 8 en 15 december van 19.30 tot 22 u.
Bibliotheek
42 euro (32 euro reductieprijs)
Info en inschrijven vóór 25 november: info@vormingplusob.be, 016 52 59 00 of bij de UiTbalie in de
Bib: uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
Meebrengen: een kledingstuk dat qua kleur en stijl goed past, een kledingstuk dat een miskoop is en
je meest gebruikte make-up
In samenwerking met de bibliotheek

Vormingplus heeft een eigen reductietarief. Krijgt u een werkloosheids- of ziekte-uitkering of valt
u onder het Omnio-statuut dan betaalt u dit reductietarief. Met dit reductietarief krijgt u 25% korting
op het standaardtarief indien dit hoger is dan 8 euro. U dient dit te vermelden bij uw inschrijving,
waarna Vormingplus u telefonisch contacteert voor het juiste statuut.

(Hobby- en Filaclub & Kantschool Kortenberg)

25ste Sint-Hubertusviering
De viering vindt plaats op zondag 5 november in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Kortenberg, met om 10.45 u. honden- en paardenwijding gevolgd
door de Heilige Misviering om 11 u. met uitdeling van gewijde broodjes. De viering wordt opgeluisterd door ‘De Jachthoorngezellen van
Meerdaalwoud’.

Zondag 5 november om 10.45 u.
Onze-Lieve-Vrouwkerk, Brouwerijstraat 30, Kortenberg
Achteraf receptie in OC Berkenhof
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(Hobby- en Filaclub & Kantschool Kortenberg)

Hobbytentoonstelling
Naar goede gewoonte richt de Hobby- en Filaclub & Kantschool Kortenberg haar jaarlijkse tentoonstelling in. Tijdens de tentoonstelling worden er doorlopend kantklosdemonstraties gegeven
en heb je de mogelijkheid om in te schrijven voor de lessen voor beginners en gevorderden.
Deze tentoonstelling stelt naast kantkloswerken ook andere artikels voor in verscheidene
disciplines: handwerk, juwelen en kaarsen maken, patchwork, sfeerlichtjes, schilderen,
wenskaarten, enzovoort. Er worden ook munten en postzegels tentoongesteld.
Kom gerust eens langs. Je kunt hier inspiratie opdoen om zelf aan de slag te gaan met één of
andere hobby. Je vindt hier ook eindejaarsgeschenken van de hand van een kunstenaar. De
cafetaria is doorlopend open om gezellig na te praten bij een heerlijk glas, een kop koffie of een
gebakje.
Zaterdag 11 november van 14 tot 18 u. en zondag 12 november van 10 tot 18 u.
OC Berkenhof
Info: kantschool.kortenberg@skynet.be

(Happy Art i.s.m. Feestcomité 900 jaar Meerbeek)

Moon Serenade
Afsluiter van het Meerbeeks feestjaar met een optreden van Happy Art
2017 is een echt feestjaar voor Meerbeek. Het dorp bestaat immers 900 jaar en in de loop van
het jaar werden er al heel wat evenementen georganiseerd. Met succes!
Happy Art, het Meerbeekse koor, zorgt op zaterdag 11 november met het optreden Moon
Serenade voor een feestelijke afsluiter.
Het vierstemmige koor brengt onder begeleiding van piano en contrabas een avond vol sfeer
en nostalgie.
Na het optreden wordt het feestjaar afgesloten en kan je nagenieten met een drankje en enkele
hartige Meerbeekse lekkernijen.
Eerder die dag kan je om 9.30 u. naar een misviering in de Sint-Antoniuskerk, waar een hulde
gebracht wordt aan de gesneuvelden.
Ook de misviering wordt gevolgd door een receptie in OC Atrium. De receptie wordt aangeboden i.s.m. de gemeente Kortenberg.

Zaterdag 11 november om 9.30 (misviering) en 20 u. (optreden)
OC Atrium
Kaarten in voorverkoop aan 10 euro te verkrijgen bij de leden en in verschillende handelszaken in Meerbeek
Info: www.happyart.be
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(Vrije basisschool Mater Dei Erps-Kwerps)

Schoolrestaurant Vrije Basisschool Mater Dei
Geen zin om zelf te koken op zaterdag 11 en zondag 12 november?
Laat je dan maar eens verwennen en schuif je voeten gewoon gezellig onder de tafel van het schoolrestaurant.
De meesters en juffen van de Vrije Basisschool Mater Dei koken dit weekend en bedienen jullie met een glimlach.
Je kan genieten van een vis-, vlees-, of vegetarisch gerecht en afsluiten met een heerlijk dessert.
Voor de kinderen is er een speelhoekje met een springkasteel voorzien.
Zaterdag 11 november van 17.30 tot 20 u.en zondag 12 november van 11.30 tot 14 u.
Basisschool Mater Dei, Engerstraat 10 te Erps-Kwerps
Info: www.materdei-ek.be

(K.H. De Verbroedering)

Harmonie en verteller brengen plaatselijke sagen en legenden tot leven
De winter komt eraan, de dagen worden kort. Harmonie De Verbroedering
brengt het duistere in deze dagen naar boven.
Je kan samen met de harmonie én met acteur-verteller Maarten Schuermans
de sagen en legendes van onze streek herbeleven.
Ook het Erfgoedhuis (met name Dr. Henri Vannoppen) doet zijn duit in
het zakje om je mee te nemen in de voetsporen van onze plaatselijke
helden en ze te doen herleven. Uiteraard zal het niet altijd duistere
muziek zijn waarin het verhaal gegoten zit. De mix van genres maakt
dit zeer speciaal.
Het instaporkest Jeugd Verbroedert opent zoals steeds vol overgave de
concertavond. Ze beloven je een meeslepende ervaring: een avond vol
spanning, ontspanning, verrassing,…
Zaterdag 18 november om 19 u.
GC Colomba
Kaarten kosten 8 euro, in voorverkoop 5 euro
Info: www.verbroedering.be
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(De Komedie Spelers)

Prettige Feestdagen
2017 was een feestjaar voor De Komedie Spelers!
In april zijn ze gestart met een volkse komedie, gebracht door Stef van Litsenborgh als rasecht’ketje van Brussel’.
In augustus kon je hen terugvinden met de éénmalige musical op de Schoonaerdefeesten en om de
zomer in schoonheid af te sluiten brachten zij op Meerbeek Feest de legende van de ‘papboer’!
Dit feestjaar sluiten ze dan ook af met een heus jubilieumstuk: ‘Prettige Feestdagen’. De komedie van
Alan Ayckbourn speelt zich af tijdens de kerstperiode. In dit stuk word je meegenomen naar familie en
vrienden die met elkaar de kerstdagen vieren en in uiterst absurde situaties belanden.
De lachwekkende en vaak herkenbare familieperikelen rond kerst vliegen in een razend snel tempo!
Dit alles in een regie van Luk de Koninck.
Je kan deze komedie komen bekijken in het OC Atrium op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag
25 november om 20 u. en op zondag 26 november om 15 u.
Kaarten kan je bestellen via www.dekomediespelers.be en kosten 8 euro.
Kaartenverkoop vindt plaats in de inkomhal van het OC Atrium op woensdag 8 november en vrijdag
10 november tussen 19 en 21 u. of aan de UiTbalie in de Bib.
De Komedie Spelers kijken er alvast naar uit om jullie met z’n allen te mogen ontvangen. Houd zeker de
Facebookpagina en de website in de gaten voor meer nieuws!
Donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 november om 20 u. en op zondag 26 november om 15 u.
OC Atrium
Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa
Info: www.dekomediespelers.be
(Gezinsbond Kortenberg)

De Gezinsbond Kortenberg nodigt je uit: Sinterklaas komt!
Vooraleer Sinterklaas zijn intrede doet, verzorgt het meespeeltheater ‘Pruts en Tijl’ op zaterdag 25 november om 14 u. in de Oude Abdij van Kortenberg
met een van zijn meespeelshows een kinderanimatie, waarbij alle kinderen tot en met 10 jaar actief kunnen meespelen.
Om 16 u. zullen de kinderen samen met Pruts en Tijl de Sint begroeten met leuke Sinterklaasliedjes. Voor ieder ingeschreven kind brengt de Sint iets leuks
mee. Iedereen (ook mama’s en papa’s) zijn welkom.
Zaterdag 25 november om 14 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 33, Kortenberg
Deelnameprijs: 7 euro voor een eerste kind, 5 euro voor een tweede kind,
4 euro voor een derde en volgende kinderen uit eenzelfde gezin.
Niet-leden betalen telkens het dubbele.
Inschrijving bij M. Cappan, Stationstraat 40, 3070 Kortenberg
02 759 89 49, door middel van een briefje in de brievenbus of via e-mail m.cappan@skynet.be
Inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer van de gezinsbond; BE86 7343 4906 8350
en dit voor 21 november
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(Edelweis Erps-Kwerps)

Edelweis Erps-Kwerps in Concert
Het is een jaarlijkse traditie eind november: Edelweis geeft dan haar groots
concert. Ditmaal op zaterdag 25 november, zoals steeds in de tot concertzaal omgetoverde polyvalente zaal van Erps-Kwerps.
Wat mag u ook deze keer weer verwachten?
Een zeer leuk en gevarieerd programma, samengesteld door dirigent Dirk
Wambacq, met liedjes uit heel wat verschillende decennia en continenten.
Voor elk wat wils dus, met ook nu weer enkele ‘specialekes’. Ook het uitstekende licht en geluid, naast een gezellige sfeer, zullen weer van de partij
zijn. Geen excuses dus: allen op post zaterdag 25 november!
Deuren openen om 19 u. Het concert, zoals steeds in twee delen, start om 19.30 u. De muzikanten van Edelweis Erps-Kwerps
hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.
Zaterdag 25 november om 19.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Info: www.edelweis.3071.be

(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg vzw)

Cadeaudagen met wereldcafe
Wie ze al kent, weet hoe sfeervol en verrassend winkelen op de Cadeaudagen van Oxfam-Wereldwinkel kan zijn. Elk jaar opnieuw vinden meer en meer
klanten er de weg naartoe. Onder één dak vind je er voor iedereen, van klein tot groot, een zeer verrassend en ruim aanbod! En altijd ben je van één ding
zeker: de spullen zijn eerlijk verhandeld. Koop dit jaar goed en eerlijk! Sta achter je cadeau en geef de boodschap door. Het team van Oxfam-Wereldwinkel
zorgt voor de sfeer en tal van lekkere gerechtjes!
Zaterdag 25 november van 13 tot 21 u. en zondag 26 november van 10 tot 17 u.
Congrescentrum UPC KU Leuven,
Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg

Zoeklicht · Kortenberg
november 2017

25

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

ma 30/10/17 tot
vr 3/11/17

Speelplein Alles Kids +
A-teens: Toen de dieren nog
spraken...

Jeugddienst Kortenberg

GC Colomba

€ 6 per dag, sociaal tarief mogelijk,
02 755 22 80,
jeugd@kortenberg.be

di 31 /10/17 van
15:30 tot 17:00

Filmnamiddag: Rintje

Cultuurdienst Kortenberg

GC Colomba

€ 4, leden € 3, sociaal tarief mogelijk,
02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be

di 31/10/17 van
13:30 tot 15:30

Filmnamiddag: Brammetje
Baas

Cultuurdienst Kortenberg

GC Colomba

€ 4, leden € 3, sociaal tarief mogelijk,
02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be

di 31/10/17 van
09:00 tot 12:00

Digitale week 2017:
workshop 'Is mijn pc veilig'

Dienstencentrum Kortenberg

Dienstencentrum
Kortenberg

€ 3, sociaal tarief mogelijk,
02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be

do 2/11/17 van
09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Op dinojacht in
het museum voor
Natuurwetenschappen in
Brussel (samen met
speelpleinwerking Alles
Kids)

Jeugddienst Kortenberg

GC Colomba

€ 8 per dag, sociaal tarief mogelijk,
02 755 22 80,
jeugd@kortenberg.be

do 2/11/17 van
09:00 tot 12:00

Digitale week 2017:
voordracht 'Online
bankieren'

Dienstencentrum Kortenberg

Dienstencentrum
Kortenberg

€ 3, sociaal tarief mogelijk,
02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be

do 2/11/17 van
10:00 tot 12:00

Digitale week: Maak je eigen Bibliotheek Kortenberg
online game met Sketch
Nation

Bibliotheek Kortenberg

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

do 2/11/17 van
18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis donorwerving

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 17,
Everberg

nelly_410@hotmail.com

vrij 3/11/17 van
11:30 tot 13:00

Digitale week: Inleiding op
Arduino

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

za 4/11/17 t.e.m.
ma 6/11/17 van
14:00 tot 14:00

Kermis te Everberg

Gemeenteplein, Everberg

www.kortenberg.be

zo 5/11/17 van
10:45 tot 13:00

Sint-Hubertusviering

Hobby- en Filaclub Kortenberg

Onze-Lieve-Vrouwkerk,
Kosteloos,
Brouwerijstraat, Kortenberg 02 759 66 17,
kantschool.kortenberg@skynet.be

zo 5/11/17 van
13:00 tot 17:00

Brabantwandeling 12 km te
Tremelo

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrekplaats
Dr. V. De Walsplein

016 48 10 03,
witlooftrekkers@gmail.com
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

woe 8/11/17 van
14:00 tot 15:00

Vertelmomenten in de Bib:
het spookt!

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

woe 8/11/17 van
19:00 tot 20:30

Facebook Live-sessie met de Bibliotheek Kortenberg
burgemeester

Bibliotheek Kortenberg

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

do 9/11/17 van
20:00 tot 22:00

Waarom Daarom: Een nieuw Bibliotheek Kortenberg
samengesteld gezin…
moeilijke opdracht?

Bibliotheek Kortenberg

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

za 11/11/17 van
09:30 tot 13:00

Hulde aan de gesneuvelden

Comité 900 jaar Meerbeek

Sint-Antoniuskerk, SintAntoniusstraat 24,
Meerbeek

Kosteloos,
900jaarmeerbeek@gmail.com

za 11 /11/17 van 44ste Hobbytentoonstelling
14:00 tot 18:00 zo
12/11/17 van
10:00 tot 18:00

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

Kosteloos,
02 759 66 17,
kantschool.kortenberg@skynet.be

za 11 /11/17 van Schoolrestaurant Vrije
17:30 tot 20:00 zo Basisschool Mater Dei
12/11/17 van
11:30 tot 14:00

Vrije basisschool Mater Dei

Polyvalente zaal ErpsKwerps

02 759 65 33,
www.materdei-ek.be

za11/11/17 van
20:00 tot 23:00

Optreden 'Moon Serenade'

Happy Art

OC Atrium

€ 10,
0495 16 32 78,
veerle.vander.elst@live.be

zo 12/11/17 van
09:15 tot 17:00

Dagtocht 20 km OudHeverlee naar Basse-Wavre,
terug met trein.

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrekplaats
Dr. V. De Walsplein

0487 383 322,
witlooftrekkers@gmail.com

ma 13/11/17 van Voedingsetiketten onder de
19:30 tot 22:30
loep

KVLV Meerbeek

OC Atrium

Kosteloos,
kvlv.meerbeek@yahoo.com

di 14/11/17 van
14:30 tot 16:00

Senioren winterfeest

Seniorenadviesraad i.s.m. Welzijnshuis
Kortenberg

GC Colomba

€ 5, sociaal tarief mogelijk,
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be

do 16/11/17 van
13:15 tot 15:30

Werelddiabetesdag (deel 1)

Dienstencentrum Kortenberg

Dienstencentrum
Kortenberg

Kosteloos,
0491 996 224
dienstencentrum@kortenberg.be

vrij 17/11/17 van
12:58 tot 18:00

Rondleiding
Chocolademuseum Brussel

Femma Kortenberg

Samenkomst station
Kortenberg

€ 20, leden € 17,
femma.kortenberg@gmail.com

vrij 17/11/17 van
14:00 tot 16:00

Mantelzorgercafé

Dienstencentrum Kortenberg

Dienstencentrum
Kortenberg

Kosteloos,
0491 996 224
dienstencentrum@kortenberg.be

za 18/11/17 van
19:00 tot 22:30

Harmonie en verteller
brengen plaatselijke Sagen
en legenden tot leven

KH De Verbroedering

GC Colomba

€ 8, € 5 vvk,
info@verbroedering.be

zo 19/11/17 van
09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrekplaats
Dr. V. De Walsplein

02 759 68 13,
witlooftrekkers@gmail.com

zo 19/11/17 van
09:30 tot 12:00

Kunstendag voor Kinderen:
Zie wat je ziet, of niet?
(6 tot 12 jaar)

Bib en Cultuurdienst Kortenberg i.s.m.
Artforum

Bibliotheek Kortenberg

€ 5, sociaal tarief mogelijk,
02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be

zo 19/11/17 van
12:15 tot 17:00

Kortenbergse veldloop
'Memorial Jef Bogaerts'

Atletiekclub Kortenberg

GC Colomba

0497 45 09 18, erwinacko@gmail.com
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Wat

Organisator
Milieudienst Kortenberg

Waar

zo 19/11/17 van
14:00 tot 17:00

Dag van de Natuur 2017

Molenbeekvallei,
Kerselarenstraat, ErpsKwerps
Dienstencentrum
Kortenberg
Bibliotheek Kortenberg

di 21 /11/17 van
11:30 tot 16:00
di 21/11/17 van
20:00 tot 22:00

Geniet van een lekkere
Dienstencentrum Kortenberg
maaltijd met bingo
Week van de smaak 2017: Van Bibliotheek Kortenberg
superfoods gesproken - lezing
door Dorien Knockaert
Werelddiabetesdag (deel 2) Dienstencentrum Kortenberg

OC Berkenhof

Info
Kosteloos,
milieu@kortenberg.be,
ewoud.lamiral@natuurpunt.be
€ 10, 0491 996 224,
dienstencentrum@kortenberg.be
€ 5, sociaal tarief mogelijk,
02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be
Kosteloos, 0491 996 224
dienstencentrum@kortenberg.be
€ 10, € 8 vvk, natje@derijdendekip.be

do 23/11/17 van
13:30 tot 15:30
do 23/11/17, vrij
24/11/17 en za
25/11/17 om
20:00, zo
26/11/17 om
15:00
do 23/11/17 van
20:00 tot 22:00

Prettige Feestdagen

De Komedie Spelers

OC Atrium

Film in de Bib: Quand on a
17 ans

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

vrij 24/11/17 van
20:00 tot 22:00

Film in de Bib: The
Handmaiden

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

za 25/11/17 van
10:00 tot 12:00

Digidokter in de Bib: Haal
meer uit je toestel

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

za 25/11/17 van
13:00 tot 21:00 zo
26/11/17 van
10:00 tot 17:00
za 25/11/17 van
17:00 tot 22:00

Cadeaudagen met
wereldcafé

Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg vzw

Congrescentrum UPC KU
Leuven, Leuvensesteenweg
517, Kortenberg

Lichtjeswandeling de
Klimop

Oudervereniging basisschool de Klimop
Erps-Kwerps

Edelweis in Concert

Edelweis Erps-Kwerps

Sterren aan de hemel - met
Bonzaï richting advent

Bonzaï

Basisschool de Klimop,
Kwerpsebaan 249,
Erps-Kwerps
Polyvalente zaal ErpsKwerps
Sint-Pieterskerk,
Sint-Pietersplein 1,
Erps-Kwerps

€ 8, € 6 vvk,bestuur.edelweis@3071.be,
http://edelweis.3071.be
Kosteloos, svenjaroevens@hotmail.com,
www.bonzaiwerking.be,
02 757 12 43

OC Berkenhof

info@vormingplusob.be

GC Colomba

02 759 43 34, miafransen@telenet.be

za 25/11/17 van
19:30 tot 22:30
zo 26/11/17 van
10:00 tot 13:00
di 28/11/17 van
19:00 tot 21:00
di 28/11/17 van
19:30 tot 22:30
wo 29/11/17 van
09:30 tot 12:30
en van 13:30 tot
16:30, wo
29/11/17 van
19:00 tot 22:30,
do 30/11/17 van
19:30 tot 22:30

Introductie in de wereldkeuken: Vormingplus Oost-Brabant i.s.m.
Indonesië - Volzet
Dienstencentrum Kortenberg
Bloemschikken
Die Blomme

Kosteloos,
02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be
Kosteloos,
02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be
Kosteloos,
02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be
nadine.rogiers@skynet.be

02 759 64 59,
deklimop@kortenberg.be
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Wanneer

Wat

Organisator

wo 29/11/17 van
18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode kruis donorwerving

do 30/11/17 van
14:30 tot 17:45

Maandelijkse dansnamiddag Senioren adviesraad i.s.m.
voor senioren
gemeentebestuur Kortenberg

do 30/11/17 van
20:00 tot 22:00

Strips maken: lezing van
tekenaar en scenarist Charel
Cambré

Bibliotheek Kortenberg

Waar

Info

GC Colomba

nelly_410@hotmail.com

GC Colomba

gezondheid-en-zorg@kortenberg.be

Bibliotheek Kortenberg

€ 5 sociaal tarief mogelijk,
02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be

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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Contact opnemen met gemeente of Welzijnshuis
Per telefoon
Alle diensten
UiTbalie
Bibliotheek

02 755 30 70
02 755 22 80
02 755 22 90

E-mail
Centrale e-mailadressen:
info@kortenberg.be
voor infovragen
meldingen@kortenberg.be om een probleem te melden
klachten@kortenberg.be wanneer u ontevreden bent over de d ienstverlening
van gemeente of Welzijnshuis
Rechtstreekse e-mailadressen voor de diensten vindt u op www.kortenberg.be.
Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal- & Snelbalie
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
van 9 tot 12 u.
Woensdag
van 9 tot 16 u. doorlopend

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 activitei
tenkalender 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
Dit moet ten laatste op 25 oktober 2017 gebeuren voor het decembernum
mer en ten laatste op 25 november 2017 voor het januarinummer.
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 web
stek 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.

Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9 tot 12 u.
Woensdag
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag
van 9 tot 12 u. (behalve Leren, Ondernemen & Werken)
Bibliotheek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

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 30 70 (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, Mit Van Gompel, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
Peeters NV – Warotstraat 50 – 3020 Herent
Gedrukt op papier met FSC-label

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 december 2017. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 oktober 2017 worden
ingediend. Voorstellen voor het januarinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 november 2017 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 28 oktober 2017 om 11 u. op
de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

16 - 26 november 2017
Lezing Dorien Knockaert:
Van superfoods gesproken
DINSDAG 21 NOVEMBER OM 20 U.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro (sociaal tarief mogelijk)

www.weekvandesmaak.be

Inschrijven is verplicht en kan via de Uitbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

