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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 0903 99 000 (max. € 1,50/min.) of op www.apotheek.be.

Wachtdienst huisartsen

Bij afwezigheid van uw huisarts ‘s nachts, tijdens het weekend
(van vrijdagavond 19 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens
de feestdagen (van de avond voor de feestdag om 19 u. tot de
ochtend na de feestdag om 8 u.), kunt u de dokter van wacht
bereiken op het nummer 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

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. d eelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
2-3 december: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
9-10 december: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
16-17 december: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
23-24 december: Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
25 december (Kerstmis): Dr. Iefje Ceulemans – 02 757 60 67
30-31 december-1 januari: Dierenartsenpraktijk Akuut –
02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
30-31 december: Dap Animal Care (Dr. Lievens) – 02 759 39 21

Kosteloos veiligheidsadvies woning

016 85 34 00 – pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu –
www.politieherko.be

Huisvuilkalender

Vrijdag 8 december: huisvuil en gft
Woensdag 13 december: grofvuil (op afroep)
Maandag 18 december: pmd en papier en karton
Vrijdag 22 december: huisvuil en gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling? 0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 6 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

Pensioenzitdagen

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

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Wachtdiensten allerlei

Maandag 4 december 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

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
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• Naar aanleiding van het overlijden van gemeenteraadslid Julia De
Coster werden plaatsvervangers aangesteld voor de verschillende
mandaten die zij bekleedde. Marleen Cludts-Poels werd aangesteld
als nieuw gemeenteraadslid. Julia De Coster zetelde ook in verschillende raadscommissies. Marleen Cludts-Poels werd aangesteld als
plaatsvervangend lid in de raadscommissie Financiën en in de raadscommissie Sport, jeugd, senioren en cultuur. Zij vervangt Julie De
Coster ook als effectief lid in de raadscommissie Ruimtelijke ordening,
openbare werken, lokale economie en mobiliteit, in de raadscommissie Sociaal beleid en leefmilieu en in de raadscommissie die waakt
over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente én ad hoc voor specifieke dossiers.
Marleen Cludts-Poels zal Julia De Coster daarnaast ook nog vervangen
in de bibliotheekcommissie. Myriam Van Tricht neemt het mandaat als
lid van de politieraad van politiezone HerKo over. Maria Helsen-
Adriaensen wordt haar plaatsvervanger. Myriam Van Tricht werd door
de gemeenteraad voorgedragen als kandidaat-bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur van Interleuven. Ann Vannerem werd
aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente in
de stuurgroep/beheerscomité van Woonwijzer Midden-Brabant. René
De Becker werd aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente
bij Demer en Dijle NV. Chris Taes werd aangesteld als afgevaardigde
voor de meerderheid bij vzw PWA Midden-Brabant. René De Becker
werd aangesteld als afgevaardigde bij de Regionale Overlegplatformen van Adviesraden voor Senioren (ROAS).
• De gemeenteraad nam kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de gemeente Kortenberg door het Agentschap Binnenlands Bestuur.
• De gemeenteraad kende een toelage toe aan de oudercomités van alle
zes de basisscholen op het grondgebied van Kortenberg voor het
dienstjaar 2017. Het bedrag – 2.900 euro – wordt onder de zes comités verdeeld naar rato van het aantal leerlingen (kleuter en lager),
officieel ingeschreven op 1 oktober 2017 en woonachtig in de
gemeente.
• De gemeenteraad keurde de statuten van de marktcommissie goed als
een apart document (dus niet langer als onderdeel van het marktreglement), alsook verschillende aanpassingen aan het marktreglement
naar aanleiding van wetswijzigingen van de Vlaamse overheid. De
voornaamste wijziging is dat de verkoop van levende dieren niet meer
toegelaten is op de markt.
• De gemeente Kortenberg zal vanaf 1 januari 2018 voor de collectieve
verzekering voor verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte
een beroep doen op AG Insurance, en dit binnen het bestaande
raamcontract met de Federale Pensioendienst. Deze verzekering wordt
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afgesloten voor de statutaire en contractuele personeelsleden met een
arbeidsovereenkomst van meer dan zes maanden.
De gemeenteraad keurde een gebruiksovereenkomst goed tussen de
gemeente Kortenberg en Natuurpunt Beheer vzw met betrekking tot
het avonturenpad dat door de gemeente werd aangelegd in natuurreservaat De Rotte Gaten in Meerbeek.
De gemeenteraad besliste om 3.239 E-aandelen te onderschrijven
in het kader van het saneringsplan van de I.W.V.B. Hiermee wordt
het aandeel van de schuld die Kortenberg nog in I.W.V.B. heeft,
betaald.
De gemeenteraad besliste om de punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van I.W.V.B. van 24 november 2017
goed te keuren met betrekking tot de vervroegde ontbinding en de
vereffening van deze opdrachthoudende vereniging.
De gemeenteraad keurde een gebruiksovereenkomst goed tussen
Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeente Kortenberg
met betrekking tot het Lokaal Pact. De Vlaamse Regering besliste
immers op 17 juli 2015 om gemeentelijke rioleringsinspanningen ten
laste te nemen op voorwaarde dat een dergelijke gebruiksovereenkomst werd afgesloten. De aanleg van een pompstation en een persleiding in Vrebos zouden in aanmerking kunnen komen voor een
gedeeltelijke uitvoering via dit Lokaal Pact. Er zal weldra een info
vergadering georganiseerd worden om de betrokken inwoners te
informeren over deze projecten.
De gemeenteraad keurde een ontwerpakte van opstalrecht goed voor de
vernieuwing en uitbreiding van basisschool De Boemerang in Meerbeek.
Er wordt een recht van opstal verleend aan de financieringsmaatschappij
(DB Holding) die het nieuwe gedeelte van de school zal bouwen.
De gemeenteraad keurde het bestek en de raming goed voor de aankoop van een digitale snelheidsmeter (flitscamera) en flitspaal. De
kostenraming bedraagt 83.974 euro inclusief btw.
Het bestek, de raming en de gunningswijze voor de levering van kledij
voor arbeid(st)ers werden goedgekeurd door de gemeenteraad. De
uitgave wordt geraamd op 90.000 euro inclusief btw.
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• De gemeenteraad keurde het bestek, de raming en de gunningswijze
goed voor het leveren en plaatsen van laanbomen in de Minneveldstraat. De raming bedraagt 60.500 euro inclusief btw.
• De opdrachtdocumenten en de raming voor het slopen van een
gedeelte van OC Berkenhof met het oog op de nieuwe uitbreiding
werden goedgekeurd door de gemeenteraad. De kosten voor deze
sloopwerken worden geraamd op 77.822,36 euro inclusief btw.
• De gemeenteraad keurde de opdrachtdocumenten, de raming en de
lastvoorwaarden goed voor het verbeteren van buurtwegen 1, 22 en
20 (Galgenveldstraat) en voetwegen 9, 55 en 60 (tussen Zavelstraat en
Oudebaan / Vilvoordestraat) in Erps-Kwerps. De kost wordt geraamd
op 292.399,53 euro inclusief btw.
• De gemeenteraad keurde de opdrachtdocumenten goed met het
bestek, de plannen en de raming voor het optimaliseren van de HSTfietsroute Kortenberg. De kosten voor het wegwerken van vier knelpunten tussen de stations van Erps-Kwerps en Kortenberg worden
geraamd op 1.991.435,16 euro inclusief btw. Voor deze werken wordt
er een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant
voor 100% subsidiering van de werken. De kosten voor de aanpassingen aan de parkings van de stations van Erps-Kwerps en Kortenberg
worden geraamd op 94.658,80 euro inclusief btw en vallen ten laste
van de gemeente Kortenberg.
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• Het ontwerp, het bestek en de raming voor asfalteringswerken en de
aanleg van voet- en fietspaden in 2018 werd goedgekeurd door de
gemeenteraad. De werken worden geraamd op 817.640,26 euro
inclusief btw.
• De gemeenteraad keurde een besluit goed waarin het begrip ‘dagelijks
bestuur’ wordt geherdefinieerd naar aanleiding van een wijziging in de
wetgeving op de overheidsopdrachten. Hierdoor krijgt het schepencollege beslissingsbevoegdheid voor overheidsopdrachten in exploitatie tot een ongelimiteerd bedrag met een financiële verbintenis voor
maximaal vier jaar, voor investeringswerken tot een bedrag van
135.000 euro exclusief btw, of voor meer- en bijwerken van reeds door
de gemeenteraad goedgekeurde werken, en dit tot maximaal 50%
van het oorspronkelijk door de gemeenteraad goedgekeurde bedrag.
Ook zal het schepencollege voortaan kunnen beslissen over wat er
dient te gebeuren met gemeentelijk materieel dat niet langer bruikbaar is.
• Ook volgende punten werden besproken: de stand van zaken met
betrekking tot het overleg met de luchthaven, de stand van zaken met
betrekking tot Wespelaarbroek, de gebrekkige communicatie over de
werken aan de Leuvensesteenweg door het Agentschap Wegen en
Verkeer, affichevrije verkiezingen en de bekrachtiging van de aanstelling van een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar.

Volgende gemeenteraad
Maandag 4 december 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.

Mobiliteit
Uitgebreid treinaanbod vanaf 10 december
De NMBS deelt mee dat vanaf 10 december een nieuw, verbeterd vervoersplan in voege treedt, waardoor het treinaanbod met 5,1% uitbreidt. Specifiek
voor onze gemeente worden tijdens de week twee extra avondtreinen ingelast tussen ’s Gravenbrakel en Leuven met haltes in Kortenberg en Erps-Kwerps.
Alle info over de dienstregeling is te vinden op www.belgianrail.be.
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

De roze zakken voor zachte plastics worden vanaf
1 januari aan huis opgehaald

Vanaf 1 januari 2018 worden de roze zakken voor zachte plastics in Kortenberg aan huis opgehaald. De ophaling
zal om de 6 weken plaatsvinden, u kunt natuurlijk ook nog steeds op het containerpark terecht met de volle roze
zakken. De exacte ophaalmomenten staan op de afvalkalender 2018 die u later nog zal ontvangen.
Zachte plastics en harde plastics kleiner dan 10 liter horen thuis in de roze zak, het pmd in de blauwe pmd-zak
en met de omvangrijke harde plastics kunt u terecht op het containerpark. Een kort overzicht van de sorteerregels
is hierbij terug te vinden.

GEMEENTEBESTUUR

De 10 meest voorkomende vragen over zwerfvuil en de resultaten van de Week
van de Handhaving

Tijdens de Week van de Handhaving van 18 tot 24 september gingen drie handhavers in Kortenberg op pad om op te treden tegen overlast zoals hondenpoep, sluikstorten en zwerfvuil en inbreuken op de openbare netheid. Tijdens hun inspecties gaven de handhavers in totaal 16 mondelinge en 85 schriftelijke aanmaningen. Ook werd er 1 GAS-boete en 1 proces-verbaal opgemaakt. De lokale politie installeerde ook een onbemande camera in de Lodewijk
Maesstraat, maar kon geen overtredingen vaststellen. Wegens het grote succes en draagvlak bij de inwoners zal deze actie zeker herhaald worden.
Aangezien er toch nog wat misverstanden blijken te zijn werden de meest voorkomende hieronder opgesomd:
1. Ik ga met de hond wandelen. Mag ik het volle hondenpoepzakje in de riool gooien, dat vergaat toch? Of in een openbare vuilnisbak?
Hondenpoepzakjes mogen absoluut niet in de riool. De hondenpoepzakjes veroorzaken ernstige verstoppingen vooraleer deze afgebroken zijn, wat een
hoge onderhoudskost voor de gemeente betekent.
Er zijn meer dan 180 straatvuilnisbakken in Kortenberg, normaal gezien is er dus steeds een in de buurt.
Hondeneigenaars moeten steeds een zakje meehebben als ze op wandel zijn en de honden mogen nergens een domein bevuilen (niet privé, niet openbaar). Wie betrapt wordt, riskeert een boete.
2. Hoe zit het dan met paardenmest die op de openbare weg terechtkomt?
Er is een groot verschil tussen de uitwerpselen van paarden (die enkel vegetarische voeding eten zoals stro, grassen, granen...) en de uitwerpselen van
honden. Bij droog weer en na passage van enkele vogels, blijft er van een hoopje paardenmest zo goed als niks meer over, bij regen spoelt de paardenmest
zo weg. Paardeneigenaars moeten er wel voor zorgen dat hun paarden hun gevoeg niet doen op de fiets- en voetpaden, zoals vastgelegd in de algemene
bestuurlijke politieverordening.
3. Ik ga frietjes, frisdrank en hamburgers halen. Mag ik nadien de papieren zak met de beker frisdrank en de verpakkingen in een
openbare vuilnisbak gooien? Of in het vuilnisbakje dat aan een bushokje hangt?
Gebruik uw gezond verstand. Houd uw afval bij tot u op uw bestemming bent. Dan kunt u het bovendien ook nog sorteren. Bent u nog niet meteen op
uw bestemming, gooi dan het afval in de vuilnisbak maar zeker niet op de openbare weg.
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4. Ik wil mijn kauwgom of sigaret kwijt. Mag ik die op de weg gooien?
Neen, deze horen ook steeds in de vuilnisbak, bij u thuis of in een openbare vuilnisbak. Kauwgom en sigarettenpeuken verwijderen van straten, stoep en straatmeubilair is een erg dure en tijdrovende activiteit. Ze zijn klein, moeilijk
te zien en moeilijk op te ruimen. De filter vergaat slechts na enkele jaren en bovendien is een peuk niet alleen slecht
voor de gezondheid maar verontreinigt die ook het grondwater. Dus: goed doven en in de vuilnisbak. Op de meeste
openbare plaatsen staan overigens ook peukenpalen.
5. Mag ik een zakje met een beetje huisvuil of wat reclamefolders in een openbare vuilnisbak
gooien?
Neen, ook al is het maar een beetje, huisvuil hoort in de restafvalbak. Een brief of drukwerk is ook huisvuil en dit
hoort bovendien bij papier en karton. Door huisvuil in de openbare vuilnisbak te gooien, riskeert u een boete voor
sluikstorten.
6. Ik heb juist mijn haag gesnoeid en mijn gras afgereden. Mag ik het afval ergens op een braak
liggend terrein gooien? Dat vergaat toch?
Neen, dit is ook een vorm van sluikstorten. Het is verboden de openbare plaats, andermans privédomein, publiek
toegankelijke plaatsen of ieder voorwerp op de openbare of publiek toegankelijke plaats te bevuilen op gelijk
welke manier.
7. Ik heb vaak last van sluikstorten op mijn terrein: kan de gemeente dit niet komen opruimen?
U moet zelf als eigenaar de goede staat van uw eigendom verzekeren. Dit kan bijvoorbeeld door uw terrein af te sluiten.
Als er een sluikstort is op een privéterrein, heeft de gemeente geen bevoegdheid. De eigenaar moet dit dus eerst
melden aan de politie, zodat er een onderzoek kan gestart worden, en moet daarna het sluikstort zelf verwijderen.
8. Het onkruid, bladeren of sneeuw op de stoep voor mijn deur, dat moet de gemeente toch
verwijderen?
U dient altijd de goede staat van uw eigendom en het openbaar domein hieraan grenzend te bewaren. De verwijdering
van onkruid op de voetpaden, straatgoten en bermen grenzend aan uw eigendom dient door u op een niet-chemische
manier te gebeuren. Hetzelfde voor hinderlijke begroeiingen zoals overhangende struiken en hagen op de voetpaden
of bermen, deze dient u ook zelf te verwijderen. Ook sneeuw en bladeren dienen verwijderd te worden, om slipgevaar
te voorkomen. Tijdens de maanden november en december kunt u met bladafval van het openbare domein wel kosteloos terecht in het containerpark of in de bladkorven die op verschillende plaatsen in de gemeente worden voorzien.
Losliggende stoeptegels, verzakkingen of andere gevaarlijke situaties die te maken hebben met de aanleg van het
openbare domein kunt u uiteraard melden aan de gemeente, die deze zal aanpakken in volgorde van prioriteit.
9. Ik zet mijn afvalfracties (PMD, papier, afvalbakken,..) steeds meer dan een dag op voorhand buiten zodat dit zeker wordt opgehaald.
Dit is verkeerd: alle afvalstoffen die aan huis opgehaald worden in onze gemeente mogen slechts vanaf 20 u. de dag voor de ophaling aangeboden worden
en ten laatste om 7 u. de dag van de ophaling zelf. Dit om zwerfvuil zoveel mogelijk te vermijden, veroorzaakt door sterke wind of dieren die zakken
openscheuren.
10. Wat kan ik zelf doen tegen zwerfvuil?
De gemeente is steeds op zoek naar zwerfvuilmeters en –peters. Dit zijn vrijwilligers die een zelf gekozen gebied opruimen en dit op regelmatige tijdstippen. De gemeente stelt hiervoor het benodigde materiaal ter beschikking zoals zakken, hesjes, grijpers en handschoenen. Ook wordt er vanuit de gemeente
een verzekering voorzien en een jaarlijkse attentie. Via de actiekaart van de mooimakers, mooimakers.be/actiekaart kunt u al eens nagaan waar onze
zwerfvuilvrijwilligers actief zijn.
Wie zich hiervoor ook wil engageren of meer informatie wenst, neemt best contact op met de milieudienst via duurzaamheid@kortenberg.be of
02 755 30 70.
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Boeiende cursus tot plattelandsgids

Mensen kiezen meer en meer bewust wat ze eten. Maar waardoor laten
zij zich leiden? Hoe neemt de landbouw initiatieven om duurzaam te
worden en wat is het verschil met biolandbouw? Welke nieuwe voedselstrategieën past de landbouwer toe en bieden die een oplossing voor het
wereldwijde voedselprobleem?
Deze cursus tot plattelandsgids bestaat uit tien activiteiten (zowel theorie
als praktijk) en geeft u een antwoord op deze en nog veel meer vragen.
U maakt kennis met het leven op een landbouwbedrijf en met de natuuren plattelandsontwikkeling in Vlaanderen.
Daarnaast krijgt u gidstechnieken aangereikt waarmee u als landbouwer,
natuurgids of geïnteresseerde aan de slag kan om misverstanden rond
natuur en landbouw de wereld uit te helpen.
Het programma is samengesteld in samenwerking met de gemeente Kortenberg, de landbouwraad van Kortenberg en Natuurpunt Groene Vallei. Er zijn diverse
lesgevers van onder andere: De Boerenbond, Plattelandsklassen vzw, Broederlijk Delen... De excursies vinden plaats in de omgeving van Kortenberg.
Praktisch
De cursus gaat van start op donderdag 11 januari en eindigt op zondag 18 maart. Er zijn zowel theoriesessies (4) als excursies en praktijkmomenten (6).
De theoriemomenten vinden plaats op donderdagavond van 19 tot 22 u. in OC De Zolder, Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps
De excursies en praktijkmomenten vinden plaats op zondagvoormiddag van 9 tot 12 u. in de omgeving van Kortenberg.
Het volledige programma vindt u op www.kortenberg.be/plattelandsgids-kortenberg.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 25 deelnemers.
Inschrijven kan via https://www.natuurpunt.be/cvn.
Meer info: milieudienst via milieu@kortenberg.be of 02 755 30 70.

Word lid van de Milieuadviesraad
Sinds jaar en dag is er in Kortenberg een actieve Milieuadviesraad. Deze groep gemotiveerde inwoners
komt maandelijks samen om het milieubeleid in de gemeente te ondersteunen door het gevoerde beleid
te adviseren en mee vorm te geven en door nieuwe voorstellen en initiatieven te bespreken.
De Milieuadviesraad spitst zich toe op onder andere het adviseren van de interne werking van de gemeentelijke milieudienst, waarbij het gevoerde beleid rond natuur, afvalbeheer, duurzaamheid, kortom over
alles wat met milieu in onze gemeente te maken heeft, onder de loep neemt. Wilt u daarbij goed
gedocumenteerd zijn, bijvoorbeeld door te beschikken over alle nodige informatie of te luisteren naar bekwame sprekers? Wilt u uw steentje bijdragen aan
het milieubeleid in de gemeente door voorstellen te doen? Wilt u op een opbouwende manier specifieke punten aanbrengen? Dan is uw plaats in de MAR
(Milieuadviesraad).
De Milieuadviesraad is op zoek naar versterking en iedereen met een hart voor milieu is welkom.
Wil u meer weten, neem dan zeker contact op met de milieudienst via milieu@kortenberg.be of 02 755 30 70 (vraag naar de milieudienst).
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Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

Geniet ook in 2018 van verbouwpremies

Bent u van plan om werken uit te voeren aan uw woning?
Woonwijzer geeft een overzicht van de premies voor bestaande
woningen of appartementen. Kom gerust langs tijdens de
spreekuren voor meer uitleg.
Premies van de netbeheerder Eandis
Dakisolatie
Twee premies: aannemer of doe-het-zelf, minimale Rd-waarde van 4,5
Premie: 6 euro/m² met aannemer, 3 euro/m² doe-het-zelf
Extra premie gemeente Kortenberg bij goedgekeurde aanvraag: 2 euro/m²
(max. 200 euro)
Spouwmuurisolatie
Verplichte uitvoering door aannemer en minimale spouwbreedte van 5 cm
Premie: verlaagd van 6 euro/m² naar 5 euro/m²
Extra premie gemeente Kortenberg bij goedgekeurde aanvraag: 2 euro/m²
(max. 200 euro)
Muurisolatie aan de buitenzijde
Verplichte uitvoering door aannemer en minimale Rd-waarde van 3
Premie: 15 euro/m²
Extra premie gemeente Kortenberg bij goedgekeurde aanvraag: 2 euro/m²
(max. 200 euro)
Muurisolatie langs de binnenzijde
Verplichte uitvoering door aannemer en minimale Rd-waarde van 2
Premie: 15 euro/m²
Vloerisolatie (of plafond van de kelder)
Verplichte uitvoering door aannemer en minimale Rd-waarde van 2
Premie: 6 euro/m²
Vervanging glas
Verplichte uitvoering door aannemer en maximale Ug-waarde van 1,1
Premie: 10 euro/m²
Extra premie provincie Vlaams-Brabant bij goedgekeurde aanvraag:
20 euro/m²
Zonneboiler
Verplichte uitvoering door aannemer
Premie: 550 euro/m², maximaal 2.750 euro, maximaal 40 procent van de
factuur

Warmtepomp
Verplichte uitvoering door aannemer (met certificaat van bekwaamheid)
Premie: 4.000 euro geothermische pomp, 1.500 euro lucht/waterpomp,
800 euro hybride lucht/waterpomp, 300 euro lucht/luchtpomp, met telkens maximaal 40 procent van de factuur
Verdubbeling van het bedrag als ter vervanging van elektrische verwarming of in gebied zonder aardgasnet
Totaalrenovatiebonus
Als u minstens drie premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens
twee premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode
van vijf jaar én telkens een minimale oppervlakte van 30 m² hebt bij vloer,
muur- of dakisolatie en 5 m² bij glasvervanging, dan krijgt u bovenop de
individuele premies van de netbeheerder nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert en hoe meer u investeert over
een periode van vijf jaar, hoe hoger de bonus. Het bedrag ligt tussen 1.250
en 4.750 euro voor een eengezinswoning en tussen 625 en 2.375 euro
voor een appartement.
Burenpremie
Wanneer u uw woning energiezuinig wil maken, kunt u samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject.
Dit collectief renovatieproject wordt geleid door een projectbegeleider
(de BENOvatiecoach), die een groot deel van uw taken zal overnemen.
Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de
energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden
uitgevoerd.
In ruil krijgt de projectbegeleider een burenpremie. Als deelnemer krijgt
u dus zelf geen burenpremie maar hebt u wel recht op de premies van de
netbeheerder en eventueel nog de totaalrenovatiebonus. De projectbegeleider kan u helpen bij het aanvragen van deze premies.
Premies Vlaamse overheid
De renovatiepremie (20 of 30 procent van het factuurbedrag) en de
verbeteringspremie (vaste premiebedragen) lopen door in 2018. Vernieuwingswerken aan het dak, structurele elementen (gevels, vloeren,
muren), sanitair, beglazing, centrale verwarming, elektriciteit komen in
aanmerking.
De aanpassingspremie (helft van het factuurbedrag met een maximale premie van 1.200 euro) voor 65-plussers loopt ook door. Een
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a angepast toilet of bad, inloopdouche, traplift, handgrepen, automatiseren van garagepoort en rolluiken, verbreden van de gang, hellende vlakken enzovoort komen in aanmerking.

De concrete tips kunnen u op termijn duizenden euro’s besparen.
De gemeente Kortenberg kent een premie toe voor het laten uitvoeren
van deze energieaudit. Deze bedraagt 125 euro.

Premies provincie Vlaams-Brabant
Er is een beglazingspremie (zie beglazingspremie Eandis) en daarnaast een aanpassingspremie (50 of 75 procent van het factuurbedrag, maximale premie van 2.500 euro, gelijkaardige werken als aanpassingspremie Vlaamse overheid) als tenminste één gezinslid 65 jaar is of
een erkende handicap heeft.

De Provincie Vlaams-Brabant geeft via Provinciaal Steunpunt Duur
zaam Bouwen kosteloos technisch advies over isolatie, ventilatie, verwarming, oriëntatie, duurzaam materiaalgebruik,... Met korte vragen
kunt u terecht bij steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of 016 23 26 49.
Gaat u grondiger verbouwen of plant u een nieuwbouw? Dan kunt u een
onafhankelijke adviseur raadplegen en zelfs ter plekke laten komen. Normaal is een bezoek aan de adviseur of een huisbezoek van de adviseur
betalend (respectievelijk 25 euro en 50 euro), maar als inwoner van de
gemeente Kortenberg betaalt u helemaal niets. De gemeente neemt deze
bijdrage voor haar rekening.

Premies gemeente Kortenberg
De gemeente geeft extra premies bovenop de goedgekeurde premies
van Eandis betreffende dakisolatie, buitenmuurisolatie en spouwmuurisolatie (zie ‘Premies van de netbeheerder Eandis’). Deze gemeentelijke
premie hoeft u niet aan te vragen, Eandis stuurt uw goedgekeurde aanvraag immers automatisch door naar de gemeente.
De energieaudit is bedoeld voor particulieren die vrijwillig energieadvies willen over hun woning. Bent u van plan uw woning te renoveren dan
is dit het aangewezen moment om een energieaudit te laten uitvoeren.

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 een thermografisch onderzoek zullen zulke warmteverliezen vastgelegd worden. De gemeente Kortenberg kent een subsidie
toe die 50% bedraagt van de kostprijs van dit onderzoek, met een maximum van 200 euro.

Meer info over wonen en bouwen:
Woonwijzer Midden-Brabant, 0471 85 03 77 of kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
Spreekuren Woonwijzer Midden-Brabant: woensdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. (vrije spreekuren – meld u aan bij het Onthaal van
het Administratief Centrum), donderdag van 13 tot 16 u. (afspraak)
Voor info, begeleiding & advies over: alle premies en subsidies voor verbouwingen, V-test (uw voordeligste energieleverancier), woningonderzoeken, woningaanpassing, sociaal wonen, sociale lening, conformiteitsattesten, ....
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GEMEENTEBESTUUR

Financiële tegemoetkoming door korting op de onroerende voorheffing

De gemeente Kortenberg kent sinds een aantal jaren een stijgende aantrekkingskracht als woonplaats met stijgende vastgoedprijzen tot
gevolg. Hierdoor wordt het voor de mensen uit eigen streek zelf steeds
moeilijker om een woning of appartement aan te kopen in de buurt
waar zij opgroeiden. Het gemeentebestuur wenst gezinnen in Kortenberg te stimuleren om een eigen woning te verwerven door de aankoop van een bestaande woning, zijnde een eengezinswoning of een
appartement.
Indien u aan de voorwaarden van deze premie voldoet, kunt u gedurende
3 opeenvolgende jaren 75% van de onroerende voorheffing voor uw

woning terugbetaald krijgen, met een maximale financiële tegemoet
koming van 1.000 euro per jaar. De financiële tegemoetkoming wordt
3 maanden na de toekenning uitbetaald.
Partners gelden samen als aanvragers van de financiële tegemoetkoming. Voor één aankoop kan slechts één financiële tegemoetkoming
worden verleend, ook al voldoen beide partners aan de voorwaarden.
Alle info over de voorwaarden en de te volgen procedure is te vinden op
www.kortenberg.be (Woon- & Leefomgeving / (Ver)bouwen & Wonen /
AZ-gids (Ver)bouwen & Wonen).

Welzijnshuis
De Warmste Kerstmarkt
In het teken van ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel organiseert het Welzijnshuis Kortenberg ‘de Warmste Kerstmarkt’.
Een warme en gezellige kerstmarkt, met een sociaal tintje, waar iedereen zich welkom voelt.
Het Welzijnshuis Kortenberg en zijn partners slaan de handen in elkaar om de eerste editie van een Sociale Kerstmarkt te
organiseren, in de eerste plaats voor alle inwoners van Kortenberg, maar zeker ook voor iedereen die net dat tikkeltje meer wil.
Wat maakt deze kerstmarkt zo bijzonder?
De parking van OC Berkenhof wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een mini-kerstdorp, warm verlicht met honderden kerstlichtjes. Verschillende
verenigingen stellen hun sociaal project voor en bieden bezoekers een gevarieerd aanbod aan van eindejaarsproducten zoals kerstverlichting, wenskaarten,
warme en koude dranken geserveerd tegen zachte prijzen. Doorlopend zijn er op de markt ook kinderanimatie en muziekoptredens.
In tegenstelling tot een gewone kerstmarkt gaan de opbrengsten van deze markt integraal naar een goed doel, zorgvuldig gekozen uit de goede doelen
die geregistreerd staan via ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel.
Vrijdag 8 december zal dan ook, naast het inzamelen van geld voor het goede doel, in het teken staan van verbondenheid en solidariteit met onze
medemensen, met al wie het moeilijk heeft.
Wil u graag uw steentje bijdragen en genieten van deze warme sfeer? Kom dan zeker op vrijdag 8 december naar OC Berkenhof.
Vrijdag 8 december van 16 tot 21.30 u.
Parking OC Berkenhof
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Vrijwilligerswerking
Op maandag 16 oktober vond het vrijwilligerscafé van het Welzijnshuis plaats. Huidige en toekomstige vrijwilligers kregen er de kans om elkaar te
ontmoeten in een gezellige omgeving en ervaringen uit te wisselen. Tijdens het vrijwilligerscafé hebben de verantwoordelijken en de vrijwilligers
zelf meer informatie gegeven over de vrijwilligersprojecten van het Welzijnshuis. Bij deze nog eens van harte dank aan al de vrijwilligers die een
helpende hand zijn!

Dankzij het grote aanbod aan projecten van het Welzijnshuis is er voor elk wat wils. Iedereen kan met zijn/haar eigen talent, vanuit een specifieke interesse
en persoonlijke tijdsinvestering bij het Welzijnshuis terecht!
Hebt u eventueel interesse om...
• een paar kinderen van het eerste leerjaar naschools te begeleiden in een Kubusklasje?
• een gezelschapsbezoek te brengen aan Jan, een eenzame bejaarde?
• Lieve te vervoeren naar de kapper en het ziekenhuis met de mindermobielencentrale?
• een buurtbewoonster, Louise, te helpen bij de boodschappen?
• een wandeling of uitstapje te maken met Roxanne uit je buurt, die het de laatste tijd wat moeilijk heeft?
• taalspelletjes te spelen in het Kubusklasje om het Nederlands van Noor, Ahmed en Francesco te verbeteren?
• met het bezoekteam op verjaardagsbezoek te gaan bij Fonske die 90 jaar wordt?
• Nederlands te oefenen met anderstaligen in de oefenklas of in Café Combinne?
• asielzoekster Fatma mee wegwijs te maken bij haar inburgering in Kortenberg?
• de brievenbus leeg te maken bij Stef die tijdelijk in het hospitaal is opgenomen?
• de vuilnisbak buiten te zetten voor uw zieke buurvrouw?
• stand-by te zijn om dringende hulp te verlenen in crisissituaties, bijvoorbeeld om opvang, vervoer of registratie van niet-gewonden bij een ramp te
verzorgen?
Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod van het Welzijnshuis voor vrijwilligers.
Een volledig beeld van het vrijwilligersbeleid vindt u op www.welzijnshuiskortenberg.be (Vrijwilligers). U kunt er de brochure ‘Als vrijwilliger het Welzijnshuis ondersteunen’ downloaden.
Bent u geïnteresseerd of wenst u graag wat meer algemene informatie over vrijwilligerswerk in het Welzijnshuis? Hiervoor kunt u terecht bij Sophie Vitse
op het nummer 02 755 30 70 of via e-mail vrijwilligers@kortenberg.be. Of kom gerust eens langs, liefst na afspraak, in het Dienstencentrum in
OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg.
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Huis van het kind Kortenberg... een kleurrijk bos dat bloeit!
Op 5 oktober werd het eerste brede overleg georganiseerd van het Huis van het kind Kortenberg.
Op dat overleg waren alle partners aanwezig die mee hun handtekening gezet hebben onder
de intentie- en engagementsverklaring tijdens de feestelijke oprichting op 20 juni 2017. Vandaag
telt het huis van het kind Kortenberg maar liefst 42 partners uit verschillende sectoren: hulp
en steun, kinderopvang, onderwijs, ouderverenigingen en verenigingen uit de vrijetijdssfeer.
De partners kunt u in het straatbeeld herkennen aan hun raamsticker.
Het Huis van het kind Kortenberg zal samen met zijn partners vier werkgroepen uitbouwen waar
aan volgende thema’s zal gewerkt worden: vorming, participatie en preventie, kansarmoede en
tot slot gezondheid en welzijn. Daarnaast zal de stuurgroep zich buigen over de communicatie en
bekendmaking van het huis van het kind in het dagdagelijkse leven van Kortenberg.
Alle informatie over de partners van het Huis van het kind en de intentie- en e ngagementsverklaring
vindt u op www.kortenberg.be (Welzijnshuis).

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 werd 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.
Gespreksgroep: doorbreek uw eenzaamheid
Door uw zorg voor een naaste vermindert soms het contact met familie, buren en vrienden.
Op welke manier kunt u voorkomen dat u alle contacten met anderen verliest, hoe kunt u terug
uit de eenzaamheid geraken? U krijgt enkele praktische tips.
Deze gesprekgroep wordt begeleid door een medewerker van Samana.

Vrijdag 15 december van 14 tot 16 u.
Ontmoetingsruimte, OC Berkenhof
Kosteloos
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 30 70
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Politie
Mag ik als voetganger op een fietspad wandelen?
Onderstaande foto geeft een situatie weer waar geen voetpad, maar enkel een fietspad aanwezig is. Mag ik in dit geval als voetganger op het fietspad wandelen?
A) Ik mag hier niet wandelen.
B) Als voetganger mag ik wandelen waar ik wil en heb ik voorrang op de fietsers.
C) Ik mag hier wandelen, maar moet voorrang geven aan de fietsers die zich op het fietspad
begeven.

Als voetganger volgt u eerst en vooral de trottoirs, de delen van de openbare weg die voorbehouden zijn voor voetgangers of de begaanbare verhoogde
bermen. Bij afwezigheid van voorgaande mag u de begaanbare gelijkgrondse berm gebruiken. Indien geen van deze aanwezig zijn, dan pas mag u gebruik
maken van de andere delen van de openbare weg. De voorkeur gaat daarbij uit naar parkeerstroken of fietspaden. Wanneer voetgangers het fietspad
volgen, moeten zij voorrang verlenen aan de fietsers en bromfietsers. Het juiste antwoord op de vraag is dus C.

Een spetterend maar vooral veilig 2018!
Voor velen is het afschieten van vuurwerk van oud- op nieuwjaar een schitterend spektakel
om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Hoewel het in de gemeente Kortenberg verboden is
om op openbare plaatsen of op privé-eigendom zonder toelating van de burgemeester vuurwerk af te steken, wordt er voor oudejaarsnacht een uitzondering voorzien.
Tijdens de nacht van oud naar nieuw mag er tussen 23.45 en 0.45 u. op privé-eigendom
feestvuurwerk worden afgestoken, indien dit gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing
en met inachtname van alle nodige veiligheidsmaatregelen. Chinese wensballonnen zijn
verboden.
Enkele tips om veilig om te gaan met vuurwerk
• Lees voor het afsteken van vuurwerk aandachtig de gebruiksaanwijzing.
• Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen, geparkeerde voertuigen en dichte plantengroei.
• Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
• Denk ook aan uw huisdieren, hou ze binnen of ergens op een veilige plaats. Zij kunnen
immers schrikken bij de eerste knallen.
• Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok
van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan.
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Gebruik nooit een open vlam (lucifer of aansteker), maar ontsteek vuurwerk met een aansteeklont (dat u bij uw leverancier kan krijgen).
Houd voldoende afstand van het vuurwerk, houd uw arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig uw lichaam niet over het vuurwerk.
Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra u een lont aansteekt.
Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat u het aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten.
Steek vuurwerk dat niet is afgegaan, nooit opnieuw aan.

Meer informatie en tips over het kopen en afsteken van feestvuurwerk? Lees de brochure van de Federale Overheidsdienst Economie die u terugvindt op
de website van de gemeente en de politie.

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
Toegelaten
Gemiddeld aantal
snelheid
voertuigen per dag
Ballingstraat (beide richtingen)
50 km/u.
1.697
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
Straat

V85*

% overtredingen

58 km/u.

18,8 %

In de straat waar in oktober snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 18,8 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders oktober
Straat
Beekstraat
Peperstraat
Kerselarenstraat
Steenhofstraat
Sterrebeeksesteenweg
Schoonaardestraat
Zavelstraat
Leuvensesteenweg

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

Aantal gemeten
voertuigen
104
219
79
102
1.600
65
1.145
1.669

Percentage geflitste
voertuigen
11,5 %
15,1 %
5,1 %
6,9 %
6%
9,2 %
5,2 %
9,4 %
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Prikbord
December 2017 op de donderdagmarkt te Kortenberg
Traditiegetrouw zorgen de marktkramers in de maand december voor een
gezellige sfeer en talrijke eindejaarsactiviteiten op de wekelijkse markt.
Op donderdag 30 november delen Sinterklaas en Zwarte Piet fruit en snoepjes uit aan
groot en klein. Maar ook...

Op donderdag 21 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 28 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 25 januari 2018 uw aankopen geheel of gedeeltelijk kunt
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 2018!

Een nummerplaat voor elke bromfiets en lichte vierwieler!

Sinds 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers
worden ingeschreven. Deze verplichting geldt nu ook voor alle bromfietsen die reeds voor deze datum in het verkeer circuleerden.

Waarom is dit nodig?
Een nummerplaat is belangrijk in geval van diefstal van uw voertuig of
een ongeval met een bromfiets of lichte vierwieler want:
1) Een nummerplaat vergemakkelijkt de identificatie van het voertuig.
2) Ook de eigenaar van het voertuig is gemakkelijker te achterhalen en is
verzekerd.

Bezit u een van deze voertuigen en rijdt u er al van voor 31 maart 2014
mee? Dan moet u dit voertuig inschrijven en een nummerplaat aan
vragen vóór 11 december 2017.

Alle informatie over de regularisatieprocedure vindt u op de website van
de FOD Mobiliteit en Vervoer: http://mobilit.belgium.be (Wegverkeer /
Inschrijving van voertuigen / Kentekenplaten / Bromfietsen)

Hebt u een van deze voertuigen? Vergeet dan niet de inschrij
ving ervan in orde te brengen!

Wat moet u doen?
1) Verzamel de nodige documenten en informatie.
2)	Ga hiermee naar een postkantoor.
3) In het postkantoor krijgt u een aanvraagformulier voor inschrijving.
Vul dit verder in en onderteken het.
4) Bezorg dit aanvraagformulier voor inschrijving aan uw verzekeraar.
Die regelt de verdere inschrijving.
5) De postbode bezorgt uw nummerplaat aan huis.
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Oktober in beeld

1

2

3

1 20 deelnemers namen deel aan de tweedaagse activi- 2, 3 Een 70-tal deelnemers genoten van sport en ontspanning tijdens de Sporteldag op dinsdag 10 oktober.
teit ‘Lang leve de oogst’. De tweede dag werden
de bewaartechnieken toegepast op de eigen oogst.

Foto Hugo Bollion Natuurpunt Herent

4

5

Foto: Hendrik Trappeniers

6

4 Op woensdag 11 oktober volgden 9 geïnteresseerden 5 Op zondag 15 oktober wandelden 44 sportievelingen 6 Op zondag 15 oktober organiseerde het vernieuwde
de opleiding tot gemachtigd opzichter. Na het en natuurliefhebbers onder een stralende herfstzon in Erfgoedhuis een heropening. De gemeente zorgde
theoretische gedeelde volgde de praktijk op straat.
het kader van de ‘Dag van de Trage Weg’ van het voor de volledige uitwerking van de zolder van het
Natuurpunt-bezoekerscentrum De Groene Vallei in Erfgoedhuis Kortenberg met moderne dakisolatie,
laminaatvloer, nieuwe elektriciteit en centrale verErps-Kwerps naar het Erfgoedhuis en weer terug.
warming. Ook de beeldbank werd voorgesteld, een
systeem waarbij de iconografische collectie (foto’s,
schilderijen,...) van het Erfgoedhuis kan worden
gedigitaliseerd en geïnventariseerd.

7

8

9

7 Het Welzijnshuis zamelde tijdens de markt van don- 8, 9 Het A-veld van voetbalsite Kortenberg is sinds midden oktober uitgerust met nieuwe LED-verlichting. De
derdag 19 oktober 218,10 euro in met de actie ‘Soep
vier verlichtingspalen met duurzame LED-verlichting zorgen voor een optimale spreiding van het licht
op de stoep’. Dit bedrag werd integraal doorgestort
waardoor avondtrainingen en -wedstrijden mogelijk zijn. Ook in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps
aan ‘Samen Tegen Armoede’, dat werk maakt van
werd eind oktober geïnvesteerd in duurzame LED verlichting. Deze verlichting kan in verschillende standen
structurele armoedebestrijding in eigen land.
gezet worden en houdt rekening met het aanwezige omgevingslicht.
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(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 9 tot en met 14 december
een bezoek aan de grote boekenverkoop in de Bib.
Ook dit jaar steun je met je aankopen 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 afgevoerde cd’s, dvd’s en games gaan de deur uit. En dit alles uiteraard aan hartverwarmend lage prijzen.
Van zaterdag 9 tot en met donderdag 14 december, tijdens de openingsuren van de Bib
Bibliotheek Kortenberg
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Vertelsalon: over leven en liefde
Poëtische praatgroep met auteur Siska Goeminne

© Chevanon - Freepik.com

Eerst genieten we van woorden.
Van de gedachten in de gedichten.
Om daarna zelf te kunnen vertellen.
Over wie we zijn, wie we missen,
waar we van dromen.
Over onze kinderen, onze ouders,
onze geliefden.
Leer je Nederlands en oefen je graag eens samen met een echte auteur? Kom dan op dinsdag 19 december naar het Vertelsalon in de Bib van Kortenberg. Leuvense schrijfster Siska Goeminne gaat met jou in gesprek over de dingen van elke dag. Je hebt het best al wat kennis van het Nederlands, minstens
het niveau B1 (Threshold) of richtgraad 2.
Dinsdag 19 december om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
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)
GEMEENTEBESTUUR

Film in de Bib: ‘Beauty and the Beast’

Regie: Bill Condon (Verenigde Staten, 2017 – 123 minuten)
Met: Emma Watson en Dan Stevens
Vlaams gesproken
Het klassieke verhaal en de geliefde karakters uit het bekende sprookje komen opnieuw tot leven in een
spectaculaire live-action versie van ‘Beauty and the Beast’. De film vertelt het verhaal van Belle, een
slimme sprankelende en onbevooroordeelde jonge vrouw. Als Belle gevangen wordt genomen door het
Beest in zijn kasteel, raakt zij bevriend met het betoverende personeel en leert zij om verder te kijken dan
het angstaanjagende uiterlijk van het Beest.
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.
Vrijdag 22 december om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

DAG 1

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

Keenu Hertoghe

Het gemeentebestuur nodigt iedereen uit om op maandag
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.

Maandag 1 januari van 17 tot 19 u.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef te Kortenberg
Kosteloos
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70
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Het Welzijnshuis: iedereen welkom

Het Welzijnshuis: iedereen welkom!
De vroegere gemeentelijke dienst Welzijn en het vroegere OCMW maken deel
uit van het Welzijnshuis Kortenberg.
Het Welzijnshuis bestaat uit:
• de Sociale Dienst
• de Dienst Gezondheid en Zorg
• de Juridische Dienst
• de Dienst Drugs- en Alcoholpreventie
Het Welzijnshuis wil grensoverschrijdend en drempelverlagend werken. Het
staat in voor het wél-zijn van alle inwoners van Kortenberg. Het Welzijnshuis
wil meer zijn voor de inwoners dan alleen een ‘sociale bancontact’. Het werk
van de sociale dienst en het verlenen van bijstand zijn zeer belangrijke taken
van het Welzijnshuis. Maar ook het tegengaan van de vereenzaming van de
senioren, de ondersteuning van mantelzorg, de aanpak van kinderkansarmoede voor de allerjongsten, het aanbieden van poets- en huishoudhulp en
van maaltijden aan huis zijn essentieel.
Mensen worden alsmaar ouder – gelukkig maar – en willen zo lang mogelijk
in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen. In deze levensfase wil het
Welzijnshuis een toegevoegde rol spelen: waar het kan helpen, wil het ook
helpen.
Sociale Dienst
U kunt bij de Sociale Dienst terecht voor psychosociale hulpverlening, schuldhulpverlening, materiële en financiële steun (leefloon, financiën en onderstand, volgens richtingsbarema, huurwaarborgen, ...).
Deze dienst verzorgt in hoofdzaak het individueel maatschappelijk werk. Elke
maatschappelijk werker neemt dit op. Daarnaast hebben maatschappelijk
werkers ook meer specifieke taken:
LOI
Het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) verzorgt materiële opvang voor kandidaat-vluchtelingen volgens de regelgeving van Fedasil. De begeleiding omvat voornamelijk
materiële hulpverlening, naast psychosociale begeleiding, integratie via taallessen
en deelname aan vrijetijdsactiviteiten.
Het LOI begeleidt anderstalige nieuwkomers met diverse statuten die in Kortenberg verblijven. De begeleiding bestaat uit het verstrekken van algemene
informatie, financiële hulpverlening, juridische informatie, zoeken naar de
meest geschikte Nederlandse taallessen en andere opleidingsmogelijkheden,
helpen met de integratie in onze samenleving en ondersteuning bieden bij
de zoektocht naar een job.
Daarnaast ondersteunt het LOI ook actief het Project Wegwijs waarbij vrijwilligers de professionele hulpverlening van de maatschappelijk werkers ondersteunen door een persoonlijke coachende functie op te nemen voor een
individu of een gezin. De vrijwilligers fungeren als sociale gidsen die nieuwkomers wegwijs maken in Kortenberg en die hen begeleiden in het dagelijkse
leven.

Werken rond budget
Budgetbeheren, budgetbegeleiding en schuldbemiddelingen
Energie
Lokale adviescommissie (LAC) water en elektriciteit
Activering
Activering is een ruim begrip. Voor het Welzijnshuis van Kortenberg omvat
activering volgende deelaspecten: arbeidsactivering, sociale activering,
tewerkstellingen via artikel 60§7 (bedoeld om mensen die niet actief zijn op
de arbeidsmarkt opnieuw in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces) en het taalbeleid. Het Welzijnshuis helpt leefloongerechtigden, de equivalent leefloongerechtigden, personen die een
voorschot op een sociale uitkeringen genieten, personen die een richtingsbarema (RIBA) genieten (steun voor wie hoge medische kosten heeft). Ruimer
opgevat: cliënten die een financieel steundossier lopen hebben bij het Welzijnshuis van Kortenberg komen in aanmerking voor een begeleiding naar
tewerkstelling vanuit het Welzijnshuis.
Huisvesting
Het Welzijnshuis beschikt over opvangwoningen waar mensen met een
acuut woonstprobleem tijdelijk opgevangen kunnen worden. Het gaat om
kamers met een gemeenschappelijke keuken en badkamer.
Het Welzijnshuis overlegt regelmatig met de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis, met Woonwijzer en met Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Webra
met het oog op een goede samenwerking.
Betalingsverbintenis voor verblijfskosten in een woon- en zorg
centrum
Ouderen die zelf over onvoldoende middelen beschikken om hun verblijf in
een woonzorgcentrum volledig zelf te betalen kunnen een financiële tussenkomst vragen aan het Welzijnshuis. De sociale dienst voert een sociaal
onderzoek uit en gaat onder andere na of de oudere eigendommen heeft,
of hij/zij spaargelden heeft of kinderen die onderhoudsplichtig kunnen
zijn. Daarnaast wordt er ook bekeken of alle rechten van de oudere uitgeput zijn en hij/zij dus alle inkomsten ontvangt waarop hij/zij recht kan
hebben.
Projecten voor specifieke doelgroepen van het Welzijnshuis
Kinderen die geboren worden in een kansarm gezin wil het Welzijnshuis uit
de generatie-armoede halen door hen extra ontwikkelingskansen aan te
bieden.
In het project‘De Kubus’staat taalstimulering centraal. Het wordt aangeboden aan
alle Kortenbergse scholen aan kinderen van het 1ste en 2de leerjaar. In het schooljaar 2017-2018 is het project actief in De Regenboog, Mater Dei en Hertog Jan.
Het project werkt met vrijwilligers.
Het Welzijnshuis verzorgt jaarlijks een spetterend sinterklaasfeest voor de
kinderen van cliënten. Gezellig samen zijn en een bezoek van de Sint staan op
het programma.
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Om de twee weken vindt een voedselbedeling plaats dankzij giften van
handelaars.

Het Welzijnshuis: iedereen welkom
Dagopvang

In mei vindt de ‘Week van de opvoeding’ plaats: een programma met vele
activiteiten volgens een door de provincie opgelegd thema.
In oktober organiseert het Welzijnshuis de ‘Week van de armoede’ met een
actie ‘Soep op de stoep’, infosessies met ervaringsdeskundigen, ...
Jaarlijks organiseert de sociale dienst ook een uitstap in samenwerking met
de dienst Vrije Tijd van de gemeente. In juni 2017 was dat een uitstap naar de
stad Diest.
De sociale dienst biedt ook een vrijetijdspas aan waarmee inwoners volgens welbepaalde voorwaarden 50 of 75 % korting kunnen genieten op
vrijetijdsactiviteiten van gemeente en Welzijnshuis of op de kosten
gemaakt voor lidgeld, uitrusting of deelnamegeld aan activiteiten van
verenigingen.
Dienst Gezondheid en Zorg
De dienst Gezondheid en Zorg bestaat uit verschillende deelwerkingen.
Thuiszorg
U wil nog in uw eigen omgeving blijven wonen, maar alles gaat wat moeilijker? Het Welzijnshuis heeft een aantal diensten die u hierbij kunnen helpen
en gaat samen met u op zoek naar een oplossing op maat.
Gezinszorg
De verzorgenden kunnen u helpen met algemeen huishoudelijk werk, verzorgende taken, hulp bij administratie, een luisterend oor, ... De prijsberekening gebeurt op basis van uw inkomen en uw gezinssamenstelling.
Poetsdienst
U kunt ondersteuning krijgen voor het onderhoud van uw woning. De betaling kan gebeuren met dienstencheques of via factuur. Als u tijdelijk in nood
zit, kunt u hulp krijgen met de tijdelijke en dringende poetshulp. Dit kan voor
maximaal 6 poetsbeurten.
Maaltijden aan huis
Als koken wat moeilijker wordt, kunt u maaltijden aan huis bezorgd krijgen.
De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. Voor deze maaltijd
betaalt u slechts 7,50 euro.
Minder Mobielen Centrale
Hebt u verplaatsingsproblemen omwille van ouderdom, ziekte of handicap
en is uw inkomen lager dan tweemaal het bedrag van leefloon, dan kunt
u een beroep doen op de MMC. Het vervoer wordt gedaan door vrijwilligers.
Kostprijs: lidgeld 10 euro (alleenstaande) of 15 euro (gezin)
0,34 euro per gereden km
0,50 euro administratiekost per rit

Samen met Familiehulp organiseert het Welzijnshuis een dagopvang (NOAH).
Deze opvang vindt plaats in een flatje in de serviceflats op de Leuvensesteenweg
190 in Kortenberg.
De dagverzorging is er voor alle thuiswonende zorgbehoevende personen. Hier
kunt u geholpen worden met een aantal verzorgende taken zoals handmassage,
nagelverzorging, ...
Belangrijk is dat u zelf de invulling van uw dag bepaalt. Dit kan onder andere zijn de
krant lezen, samen koken, een wandeling maken, .... De kostprijs is 3,5 euro per uur.
Dienstencentrum
Binnen het Dienstencentrum kunt u terecht voor allerhande activiteiten.
Hieronder volgt een klein overzicht van de verschillende activiteiten.
Vorming:
• Taallessen zoals Spaans, Italiaans, Frans en Engels.
• Nederlands voor anderstaligen
• Computercursussen
• Variërende thema’s zoals fietsonderhoud, naaicursus, ....
• De kostprijs is variërend naargelang de soort vorming en lesgever.
Info:
• Er worden regelmatig infosessies georganiseerd. Enkele voorbeelden:
dementie, parkinson, de notaris op bezoek, mantelzorgondersteuning, ...
• Deze activiteiten zijn meestal kosteloos.
Ontspanning
• Tai-chi
• Sportelgym
• Stoelengymnastiek voor personen die moeilijk te been zijn
• ....
• De kostprijs varieert naargelang de soort vorming en de lesgever.
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Ontmoeting
In het Dienstencentrum wordt de focus gelegd op ontmoeting. Hiervoor is er
een gezellige ontmoetingsruimte. Iedereen kan hier terecht voor een gezellige babbel, om de krant te lezen met een kopje koffie, om kaart te spelen,
om te scrabblen, voor een breicafé, ...

Dorpsrestaurant
Vier maal per week wordt er een dorpsrestaurant georganiseerd. Dit vindt
plaats op m
 aandag, dinsdag en vrijdag in OC Berkenhof. Op woensdag
vindt dit plaats in De klok in Erps-Kwerps.
De vrijwilligers ontvangen u met open armen om te genieten van een lekkere
maaltijd en een gezellige babbel.
De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht, dessert, koffie en 1 gratis drankje.
De kostprijs voor deze maaltijd is 8,50 euro (indien u betaalt met domiciliëring) of 9 euro (indien u betaalt aan de kassa)

Buren voor buren
In het project ‘Buren voor buren’ worden vrijwilligers ingeschakeld om kleine
taken uit te voeren bij een buurtbewoner die hier nood aan heeft.
Dit kan gaan om het buiten zetten van een vuilbak, een lamp vervangen, een
klein bezoekje om de eenzaamheid tegen te gaan, samen een wandeling
maken, ....
Deze dienstverlening is kosteloos.

Serviceflats

De serviceflats zijn gelegen op de Leuvensesteenweg 190 in Kortenberg. De
minimumleeftijd om hier te verblijven is 65 jaar. Belangrijk is dat u nog voldoende zelfredzaam bent.
In de serviceflats wordt allerhande dienstverlening aangeboden:
Er is een verzorgingsruimte ter beschikking. Hier kan de kapper of pedicure u
komen verwennen.
Er is een waslokaal met een wasmachine en droogkast ter beschikking.
• U kunt gratis thuiszorgmateriaal testen zoals hulpmiddelen voor de keuken,
badkamer, ...
• Er zijn steeds een rolstoel en rollator ter beschikking. Deze kunnen kosteloos
gebruikt worden door de bewoners.
• In elke flat is er een domoticasysteem en personenalarmtoestel aanwezig.
• Er worden regelmatig ontspannende activiteiten georganiseerd zoals een
uitstap, filmnamiddag, de Bib op bezoek, ...
De kostprijs bedraagt momenteel 29,50 euro per dag voor een flat met
1 slaapkamer en 31,50 euro voor een flat met 2 slaapkamers.
Bejaardenwoningen
De bejaardenwoningen zijn gelegen in de Curegemstraat in Erps-Kwerps.
Deze woningen staan open voor ouderen die omwille van diverse redenen
niet meer in hun eigen huis willen/kunnen blijven maar toch nog voldoende zelfredzaam zijn. Zowel partners als alleenstaanden komen in
aanmerking.
Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• In de gemeente gedomicilieerd zijn (of een band met de gemeente hebben)
• Minstens 65 jaar zijn
• Geen eigen woning bezitten (of deze binnen de 6 maanden na het intrekken in de woning, te koop zetten)
De huurprijs van deze woningen wordt bepaald op basis van het inkomen.
Welzijn
Een andere belangrijke deelwerking van de dienst Gezondheid en Zorg is het
bevorderen van het welzijn van alle inwoners. Dit is enerzijds gericht op welzijn in het algemeen en anderzijds op gezondheidsbevordering.
Eén van de belangrijke taken is het organiseren en ondersteunen van de Welzijnsraad. In het kader hiervan worden verschillende projecten uitgewerkt.
Enkele voorbeelden hiervan zijn de 10.000-stappenclash, de borstkankerscreening, de aankoop van AED-toestellen, ...
Een ander onderdeel is het ondersteunen van de seniorenwerking. In het
kader hiervan worden ook de maandelijkse dansnamiddagen en de twee
seniorenfeesten georganiseerd.
Ook worden mantelzorgers ondersteund door het Welzijnshuis, door
middel van een financiële bijdrage en door infosessies of gespreksmomenten.
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Juridische Dienst
Inwoners van Kortenberg kunnen bij de jurist van het Welzijnshuis terecht
voor allerlei juridische vragen in verband met, bijvoorbeeld, echtelijke moeilijkheden, echtscheiding, onderhoudsgeld, erfrecht, huur, contracten, huwelijksvermogensrecht, ... De jurist is gebonden aan het beroepsgeheim.
De jurist kan u kort kosteloos advies geven over wat u het beste kunt doen en
welke stappen u best onderneemt. De jurist kan ook helpen bij het opstellen
van een brief, nalezen van een overeenkomst of een verzoekschrift voor de
rechtbank en verwijst indien nodig door naar bevoegde instanties.
De jurist is echter geen advocaat en kan u dan ook niet vertegenwoordigen
of bijstaan voor de rechtbank. De jurist verwijst u eventueel door naar een
advocaat en kan informatie geven over pro deo-bijstand.
Consultaties vinden bij voorkeur plaats op afspraak: op maandag tussen 9 en
12 u. en op woensdag tussen 13 en 16 u.
Daarnaast is er elke eerste maandag van de maand (behalve in juli en augustus)
van 16.30 tot 17.30 u. zitdag van een jurist van het Justitiehuis van Leuven in de
vergaderzaal achter het onthaal van het Administratief Centrum.
Dienst Drugs- en Alcoholpreventie
De intergemeentelijke preventiewerker informeert inwoners van
Haacht, Kortenberg, Keerbergen en Kampenhout (H3k) over de
risico‘s van tabak, alcohol en illegaal druggebruik, medicatie,
gokken en gamen. In eerste instantie wordt vooral niet-gebruik

aangemoedigd en een vroegtijdige a anpak gestimuleerd. Indien nodig biedt de
preventiewerker ook hulp bij problemen als gevolg van gebruik.
Iedereen kan bij de intergemeentelijke preventiewerker terecht met vragen.
Voorbeelden zijn:
• Verenigingen of scholen die een infomoment rond deze thematiek organiseren
• Personen of organisaties die een project rond alcohol en drugs op poten
zetten, maar er alleen niet uit komen
• Ouders die zich ongerust maken over het alcohol- of druggebruik van hun
kind
•…
Daarnaast informeert de preventiewerker met gerichte sensibiliserende
acties de inwoners over de risico‘s van allerhande genotsmiddelen.
Inwoners met een beginnend problematisch middelengebruik kunnen ook bij
de preventiewerker terecht. Uiteraard wordt discretie gewaarborgd. Indien
nodig verwijst de preventiewerker door naar de meest aangewezen hulpverleningsinstantie. Deze gesprekken zijn kosteloos, vertrouwelijk en vrijblijvend.
De preventiewerker is werkzaam voor de gemeenten Kortenberg, Kampenhout, Keerbergen en Haacht en is beurtelings aanwezig in de vier administratieve centra. Een inwoner van Kortenberg is uiteraard ook welkom in de
andere drie gemeenten. Mensen kunnen een afspraak maken via drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37.
Op de facebookpagina van deze dienst zijn geregeld nieuwigheden te vinden:
www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieH3K

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

Fotodagboek: Het Dorpsrestaurant

Traiteur André brengt de maaltijden naar OC Ber- In de keuken verdelen vrijwilligers de maaltijden
De vrijwilligers zorgen ervoor dat het dorps
per tafel.
restaurant in OC Berkenhof mooi aangekleed is. kenhof.

V oor de maaltijd met aansluitend een bingona- De afwas moet u hier niet doen; hiervoor zorgen N a een lekkere maaltijd volgt een dessert met
middag is het zeer druk in het dorpsrestaurant. vrijwilligers.
een heerlijk kopje koffie.
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(Dienst Vrije Tijd)
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Activiteiten kerstvakantie

Een volgende vakantie loert om de hoek! Leg je schoolwerk even aan de
kant want tijdens de kerstvakantie is er in Kortenberg allerlei te doen.

Grabbelpas: The Show Must Go On
Hou je van de spotlights? Glitter & glamour? Sta je graag op een podium? Wil je graag dé sterartiest worden? Dan moet je er vandaag zeker bij zijn! Je gaat namelijk samen op zoek naar dé
sterartiest van de groep. Uiteraard kan je kiezen of je alleen of in groep zal optreden. Maar zeker is
dat het een geweldige show zal worden en dat elke kandidaat meestrijdt voor de felbegeerde
eerste prijs!

Woensdag 27 december van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2005 - 2011
GC Colomba
8 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be

Filmvoorstelling in de Bib: The Lego Batman Movie
LEGO® Batman speelt de hoofdrol in zijn eigen bioscoopavontuur. Er liggen grote
veranderingen op de loer voor Gotham City, en als Batman de stad wil redden uit de handen van
De Joker en zijn sluwe plannen zal hij zijn waakzame rol moeten laten vallen. Batman zal deze keer
moeten proberen samen te werken met anderen, en misschien, heel misschien, zal Batman het
eens leren om meer relaxed te zijn.

Woensdag 27 december om 10 u.
Geboortejaren 2005 - 2011 onder begeleiding van een ouder
De Bib
Kosteloos
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
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ZAP: Indoor karten
Goesting om in een kart te springen, het parcours zonder al te veel blutsen af te leggen en de beste tijd van de groep neer te zetten? Zoek niet verder en
kom mee indoor karten in Brussel! Een echte helm en supersjiek motorpak worden voorzien. Hell yeah!
Woensdag 27 december van 13 tot 16 u.
Geboortejaren 2002 - 2004
Vertrek met de bus aan GC Colomba tussen 13 en 13.30 u., Brussels Kart in Groot-Bijgaarden
8 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be

Muzikaal verteltheater ‘Ooit’
‘Wanneer herinneringen spreken en melodieën dansen in je hoofd.’ Ooit was ik klein. Ooit ben ik groot. Ooit was ik er plots. Ooit ga ik dood. Ooit was ik
niets. Ooit ben ik veel. Ooit was ik roze. Ooit ben ik geel. Ooit was ik echt. Ooit zal ik dromen. Ooit is geweest. Ooit moet nog komen. Een warme fantasierijke, muzikale, interactieve voorstelling over het wondermooie thema herinneringen.
Donderdag 28 december om 13 u. of om 15 u.
Geboortejaren 2010 - 2013 onder begeleiding van een ouder
De Bib
4 euro per gezinslid, sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Zwemdagen
Op 28 en 29 december kan je met het hele gezin kosteloos kennismaken met het zwembad Sportoase te Leuven. Je kan voor één van beide dagen een
bepaalde tijdsperiode kiezen. Reserveren kan via uitbalie@kortenberg.be of via 02 755 22 80. Nadien kan je aan de UiTbalie in de Bib de polsbandjes
afhalen. Zolang de voorraad strekt en enkel voor inwoners van Kortenberg.
Donderdag 28 en vrijdag 29 december telkens van
9 tot 11 u., van 11 tot 14 u., van 14 tot 16 u. en van 16 tot 18 u.
Sportoase, Philipssite 6, 3000 Leuven (eigen vervoer)
Kosteloos
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Binnenspeeldag
Omdat de Buitenspeeldag in april nog veel te ver weg is en spelen gewoon heel erg tof is, vindt er gewoon een Binnenspeeldag plaats in de kerstvakantie!
Kom je op woensdag 3 januari tussen 10 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 3 januari van 10 tot 17 u.
Geboortejaren 2006 - 2014 onder begeleiding van een ouder
Sporthal Colomba
Kosteloos
Geen inschrijving nodig
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Vertelmoment in de Bib: ‘Een frisse neus’
Het is vakantie en bij uitstek de gelegenheid om naar het vaste vertelmoment te komen in de Bib. Ben je de eerste maanden van dit schooljaar al geweest?
Dan weet je hoe tof het is! Zo niet, schuif aan voor een spannend, leuk of grappig verhaal en laat daarna je knutseltalenten zien. Het thema van 3 januari
is ‘Een frisse neus’. De Bib ziet je graag om samen 2018 in te luiden.

Woensdag 3 januari van 14 tot 15 u.
Geboortejaren 2010 - 2012
De Bib
Kosteloos
Geen inschrijving nodig

Grabbelpas: Striptekenen
Ben je creatief? Heb je een niet te stoppen fantasie? Ben je goed in tekenen en in het bedenken van verhalen? Heb je altijd al je eigen strip willen tekenen?
Of je eigen cartoonfiguur willen bedenken? No problemo! Vandaag kan dat allemaal! Natuurlijk leer je eerst handige tekentrucjes en andere striptekengeheimen! Op het einde van de dag ga je naar huis met je eigen strip. Supercool!

Donderdag 4 januari van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2006 - 2009
GC Colomba
8 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be

ZAP: Bowl & laser XL
Vanmiddag doe je drie verschillende activiteiten meteen na elkaar. Er staat welgekende bowling op het programma, maar daarnaast ook avontuurlijk
lasershooten in een verduisterd doolhof en Zorb ball, ofwel jezelf in een grote plastic bal steken en op die manier voetbal spelen. Tegen elkaar botsen,
vallen, moeilijk rechtkomen en daarom lachen om elkaar... Het wordt gewoon keitof!

Donderdag 4 januari van 13 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2003 - 2005
Vertrek en terugkomst aan bushalte Kortenberg Craenenplein
8 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be
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(’t Akkosjeke)

Tweedehands Fashion Beurs Volwassen Kleding
(Vrouwen/Mannen/Jongvolwassenen)
Op zaterdag 2 december vindt tussen 10.30 en 13.30 u. in GC Colomba
de tweedehands Fashion Beurs met kleding voor volwassenen plaats.
Er wordt enkel contant geld aanvaard. Lijsten voor de volgende verkoop
zijn enkel die dag te verkrijgen. Binnenbrengen en nazicht van kleding
(enkel met vooraf aangekochte lijst) dient te gebeuren op vrijdag
1 december tussen 15.30 en 20 u.
Vrijdag 2 december van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba
Meer info: secretariaat@akkosjeke.be of www.akkosjeke.be

(Oudercomité De Boemerang)

Derde luisterrijke quiz van Oudercomité De Boemerang
Op zaterdag 2 december organiseert het Oudercomité van gemeenteschool de Boemerang in Meerbeek de derde ‘Luisterrijke quiz’.
Na het succes van de vorige edities belooft het deze keer echt een avond
te worden vol leuke, spannende en ontspannende vragen en wist-jedatjes, een quiz waaraan iedereen kan deelnemen.
Voor slechts 20 euro kan je in ploegjes van maximum 5 personen
deelnemen en strijden voor één van de mooie prijzen, of gewoon voor het
plezier.
De opbrengst van deze avond gaat integraal naar de bijdrage van het
Oudercomité voor school en leerlingen.
Iedereen van harte welkom!
Zaterdag 2 december om 20 u.
OC Atrium, Dorpsstraat 177, Meerbeek
20 euro, maximum 5 personen per ploeg
Meer info en inschrijven: oudervereniging@deboemerang.info
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(vtbKultuur)

Revue Blanche, aperitiefconcert met Lore Binon (sopraan) en
Anouk Sturtewagen (harp)
De jonge sopraan Lore Binon begon haar muzikale loopbaan als succesvolle violiste, maar gaandeweg nam de passie voor de stem de bovenhand. Ze is thuis in het solo liedrepertoire, muziektheater en concertrepertoire. Met de rol van Barbarina/Le nozze di Figaro maakte ze haar
operadebuut tijdens een tour met het Freiburger Barockorchester onder
leiding van René Jacobs. Ze gaf recitals in het Muziekgebouw aan
‘t IJ binnen de serie Grote Zangers en was te gast op het prestigieuze
Oxford Lieder Festival. Lore Binon is eveneens actief binnen de hedendaagse muziekwereld; ze zong Schönbergs ‘Pierrot Lunaire’ op het festival
van Schiermonnikoog en tourde met het ensemble Ictus en Anne Teresa
De Keersmaekers compagnie Rosas (‘Drumming’ van Steve Reich). Haar
fijngevoelige en rijke muzikale persoonlijkheid maakt haar een veelgevraagde soliste in binnen- en buitenland voor zowel het symfonisch
repertoire als oude muziek. Ze werkt in dit verband samen met het Brussels Philharmonic Orchestra, Freiburger Barockorchester, Vlaams Radio
Koor, Symfonieorkest Vlaanderen, Ictus, Oxalys, Zefiro Torna, Il Gardellino
en De Nederlandse Bachvereniging. Met haar ensemble Revue speelde ze
reeds in grote cultuurhuizen als Flagey, Bozar, deSingel, Amuz, De Bijloke
en Opéra de Lille en op prestigieuze festivals zoals Klarafestival Brussel,
Klara in de Singel, .... Vorig seizoen debuteerde Lore Binon bij Opera
Vlaanderen met de sopraanpartij van Mendelssohns Paulus en zong ze
eveneens Pamina in ‘Die Zauberflöte’.

Zondag 3 december van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij Kortenberg
20 euro, 18 euro voorverkoop, 16 euro leden
Meer info en kaarten: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
guido.craps@vtbkultuur.be of 0475 31 57 29
Kaarten ook te verkrijgen aan de UiTbalie in de Bib

(Verenigingsraad Everberg i.s.m. lokale verenigingen)

Kersthappening 2 – Everberg viert Kerst!
Na het succes van de vorige editie slaan diverse Everbergse verenigingen opnieuw de handen in
elkaar voor de organisatie van een gezellige Kersthappening. Op 9 december worden de gemeentelijke sportzaal en de lokalen van OC Oud Gemeentehuis te Everberg omgetoverd tot een waar
kerstgebeuren met commerciële en ambachtenmarkt, workshops, levende kerststal, een hapje en een
drankje zodat iedereen zijn gading zal vinden. Een unieke samenwerking van Verenigingsraad
Everberg en de lokale verenigingen.

Zaterdag 9 december van 15 tot 21 u.
OC Oud Gemeentehuis en Sportzaal Everberg
Meer info en inschrijven: kersthappening.everberg@gmail.com of 0476 99 22 51
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(Conek)

Night of the Conek
Conek (concertband Eendracht Kortenberg) viert op 9 december zijn
155-jarig bestaan. Voor deze gelegenheid organiseert de vereniging een
‘Night of the Conek’. Hierbij brengen de leden de grootste hits van de laatste 50 jaar. Muziekgenot gegarandeerd, een ganse avond lang. Tussenin
kan je genieten van lekkere hapjes en een goede pint.
Het concert vindt plaats in GC Colomba. De deuren gaan open om 19 u.,
aanvang van het concert om 20 u.
Kaarten aan 10 euro te verkrijgen bij de muzikanten of op de webstek
www.conek.be. Allen van harte welkom.
Zaterdag 9 december om 19 u.
GC Colomba
10 euro
Meer info en kaarten: www.conek.be

(Gemengd koor Cantate Erps-Kwerps)

Cantate brengt Kerst!
Het koor Cantate uit Erps-Kwerps nodigt je uit op een sfeervol kerstconcert onder leiding van Hilde De Coster.
Traditionele en minder bekende kerstnummers en Christmas Carols wisselen elkaar af. Het koor wordt
hierbij ondersteund door de talentrijke orgeliste/pianiste Annelynn Ballieu en door het professionele
strijkkwartet Nome d’arte. Ook zij brengen enkele sfeervolle muziekstukken. Dankzij de goede akoestiek van
de Sint-Amanduskerk komen koor en muzikanten optimaal tot hun recht, waardoor je nog meer kan genieten
van een muzieksfeer die je meevoert naar Kerstmis. Met dit kersconcert wil het koor ook een goed doel steunen.
Zo gaat er onder andere per verkochte toegangskaart of steunkaart 1 euro naar de werking van de MS-kliniek
te Melsbroek.
Ben je benieuwd naar wat koor en muzikanten zullen brengen? Cantate hoopt je dan te mogen begroeten op dit kerstconcert. Heel graag tot dan!
Zaterdag 9 december om 20 u. en zondag 10 december om 16 u.
Sint-Amanduskerk, Dorpsplein te Erps-Kwerps
12 euro vvk, 14 euro kassa, jongeren van 12 tot 16 jaar of steunkaart: 7 euro
Kinderen onder 12 jaar: kosteloos
Meer info en reservatie: Rosa Verdeyen, 02 759 42 35,
Francis en Hilde Peeters - De Coster 02 759 85 12,
UiTbalie Bib Kortenberg of
bij de koorleden, www.cantatekoor.be
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(N-VA Kortenberg)

Lezing Theo Francken – Actuele Uitdagingen in Asiel en Migratie
N-VA Kortenberg heeft het genoegen je uit te nodigen op zondag 10 december vanaf 10.30 u. op een lezing
door de heer Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en Administratieve Vereenvoudiging.
Theo Francken zal tijdens deze lezing ingaan op de actuele uitdagingen in Asiel en Migratie. Migratie is vandaag
de dag immers één van de grootste uitdagingen voor onze samenleving. Hoe pakt de regering de deze asielcrisis aan? Wat is het Europese antwoord op de vluchtelingenstroom? En wat is het beleid rond het al dan niet
terugsturen naar het land van herkomst ? Op deze en vele andere vragen krijg je binnenkort een antwoord,
en wel van de staatssecretaris zelf.
De lezing start om 11 u. Achteraf kan je samen met de bestuursleden van N-VA gezellig napraten bij een hapje
en een drankje.

Zondag 10 december vanaf 10.30 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info: info@n-va.be

(CD&V Kortenberg)

Oranje Club: CD voor dummies
De Oranje Club organiseert een uitzonderlijke gespreksavond. Senator Steven Vanackere is niet alleen een doorgewinterd politicus maar ook een belezen man en begenadigd spreker. Wil je kennismaken met een van de
meest genuanceerde politieke ideologieën? Wil je weten welke waarden christelijke politieke partijen vertegenwoordigen? Steven Vanackere zegt rake dingen over de christendemocratische ideologie. Kom gewoon
luisteren. Zoals altijd zorgt de Oranje Club voor een lekker drankje (of twee).

Maandag 11 december van 20 tot 22 u.
OC Berkenhof
Kosteloos
Meer info: www.kortenberg.cdenv.be
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(UPC KULeuven)

Home... Sweet Home?
Movie Blues (films voor iedereen, met een link naar geestelijke gezondheidszorg) stelt voor op woensdag 13 december om 20 u.: ‘Home’ van
Fien Troch.
Deze film (2016 , Beste Regie in Venetië, zes ‘Ensors’ in Oostende) brengt
het verhaal van Kevin, een 16-jarige puber die net vrijkomt uit een gesloten instelling. Omdat thuis wonen geen optie meer is, trekt hij in bij het
gezin van zijn tante. Zal zijn nieuwe omgeving hem redden en terug op
de rails krijgen? Of gaat hij finaal uit de bocht?
‘Home’ is een levendig, maar naargeestig en benauwend portret (met
hippe soundtrack) van tieners die maar moeilijk hun weg vinden in de
volwassen wereld, én volwassenen die maar moeilijk hun weg vinden in
de tienerwereld. Overtuigend acteerwerk van onder andere Karlijn Sileghem, Els Dottermans, Kevin Janssens, Natali Broods en Tom Audenaert .
De voorstelling vindt plaats in het Congrescentrum van het UPC, Leuvensesteenweg 517 te Kortenberg. De film wordt ingeleid door een professioneel deskundige, mogelijk in aanwezigheid van Fien Troch zelf.
De voorstelling is kosteloos. Napraten bij een glaasje is mogelijk.
Iedereen welkom!
Inschrijven niet noodzakelijk
aanmelden mag: movieblues@upckuleuven.be
(Erfgoedhuis Kortenberg vzw)

Beeldbank Kortenberg
Het Erfgoedhuis Kortenberg bouwt momenteel de Beeldbank Kortenberg uit met financiële steun
van de provincie Vlaams-Brabant, van de gemeente Kortenberg en van een commerciële instelling.
Het gesubsidieerde project omvat de digitalisatie, de inventarisatie en de digitale publieks
ontsluiting van belangrijke collecties (foto’s, postkaarten, documenten en andere dragers). Nieuw
materiaal - ook dat van de doorsnee Kortenbergenaar - wordt verzameld via een publieksparticipatie
traject. Heb jij in je fotoalbums of in je fotodoos wellicht enkele of meerdere foto’s waarvan je denkt
dat ze toch moeten bewaard blijven voor het nageslacht? Kom dan naar het Erfgoedhuis. Je foto’s
worden ingescand, de bijhorende gegevens worden genoteerd en komen op die manier terecht in
de Beeldbank.

Zaterdag 16 december van 10 tot 12 u.
Erfgoedhuis Kortenberg
Meer info: Petra Vandermeiren, 0472 99 50 91
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(Jumelage Kortenberg-Parcé)

Een fotoboek ‘25 jaar jumelage Kortenberg-Parcé’
Op 24 juli 1993 werd de jumelage Kortenberg-Parcé getekend door de
burgemeesters van beide gemeenten. Op 12 mei 2002 werd in Parcé in
Bretagne (Frankrijk) de rue de Kortenberg geopend. Op 22 juli 2006 werd
het Hof van Parcé in Kortenberg geopend. In 2018 vieren we 25 jaar
jumelage.
Het Jumelagecomité Kortenberg-Parcé wil dit feit vooral in de kijker zetten met een fotoboek rond de jumelage in samenwerking met het Erfgoedhuis Kortenberg en Beeldbank Kortenberg.
Heel wat verenigingen bezochten Parcé in het kader van de Jumelage. De delegaties van Parcé waren ook dikwijls aanwezig bij de Nationale Witlooffeesten. De volksdansgroep van Parcé danste op verschillende plaatsen in Kortenberg: in de
abdij, in het R.V.T. O.-L.-Vrouw van Lourdes, op het Dr. V. De Walsplein.
Het Jumelagecomité zoekt foto’s die bij die gelegenheden genomen zijn om ze op te nemen in de Beeldbank Kortenberg.
Ook foto’s van het Hof van Parcé zijn welkom. Kom ermee langs in het Erfgoedhuis Kortenberg, Dorpsplein, 16,
3071 Erps-Kwerps op zaterdag 16 december tussen 10 en 12 u. De foto’s worden ingescand en bijhorende gegevens
worden genoteerd. Heb je digitale foto’s op USB-stick of SD-kaart? Ze worden rechtstreeks gekopieerd.
Zaterdag 16 december van 10 tot 12 u.
Erfgoedhuis Kortenberg
Meer info: Petra Vandermeiren, 0472 99 50 91 of Simone Roeckx-Goolaerts, 02 759 82 16

(Groove Hall)

Groove Hall viert Santa Rocks
Op zaterdag 16 december geven de cursisten van Groove Hall hun
traditionele kerstconcert. Er zullen meer dan 40 muzikanten het beste van
zichzelf geven en dit onder de vakkundige en professionele ondersteuning van hun begeleiders. Het feest vindt plaats in GC Colomba Kortenberg. De eerste noten worden om 19 u. verwacht, maar de deuren staan
alvast open vanaf 18 u. Voor de hongerige magen zijn er de fantastische
‘Groove Burgers’ en warme Luikse wafels. Geniet ook van lekkere frisse
cava aan een heel democratisch prijsje. Kaarten zijn in voorverkoop te
verkrijgen aan de UiTbalie in de bibliotheek van Kortenberg. Allen hier
naartoe, want de ambiance is sowieso verzekerd!

Zaterdag 16 december vanaf 18 u.
GC Colomba
Meer info: 0477 31 40 35 of info@groovehall.be
Kaarten in voorverkoop te verkrijgen aan de UiTbalie in de Bib
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(vzw Crisis)

Crisisfestival presenteert: X-mas 2017!
Vorig jaar organiseerde Crisis met succes een editie van de Afrekeningsfuif.
Dit jaar besloten ze hun eigen concept uit te werken met de allereerste
Crisis X-mas party! Het concept: geweldig uit de bol gaan op de beste
alternatieve muziek van vroeger en nu.

Zaterdag 16 december vanaf 21 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Tickets: 7 euro vvk, te koop aan de UiTbalie in bib Kortenberg via uitbalie@kortenberg.be,
online te koop via https://www.crisisfestival.be/#crisis-x-mas-2017,
op diverse voorverkooppunten of bij de Crisiscrew zelf.
Geen tickets aan de kassa

(vtbKultuur)

Our Great Mr Handel, geacteerde muzikale vertelling door Jos Meersmans
Mijn naam is Johann Christoph Schmidt. Bijna veertig jaar ben ik de persoonlijke secretaris geweest van Georg Friedrich Handel, wellicht de
meest getalenteerde musicus die Engeland ooit gekend heeft. Bijna veertig jaar lang was ik in Londen getuige van zijn strijd, zijn successen en zijn
nederlagen. Zijn leven kent voor mij weinig geheimen.
Geboren in het Duitse Halle, beleefde hij zijn eerste successen in Hamburg. Een gevecht met de degen getuigt er van zijn branie. Dan wordt
Italië veroverd: Venetië, Firenze, Rome. De Romeinse geestelijkheid is zo
onder de indruk van zijn muziek dat ze de protestant Handel smeken om
katholiek te worden! Na een tussenstop in Hannover, wordt Londen zijn
definitieve verblijfplaats. De opera kleurt er zijn leven. Intriges met castraten en primadonna’s zijn niet van de lucht. Tot hij met ‘The Messiah’ voorgoed de weg vindt naar de spirituele wereld van het oratorium.
Zondag 17 december van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij Kortenberg
14 euro, 12 euro voorverkoop, 10 euro leden
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg, guido.craps@vtbkultuur.be of 0475 31 57 29
Kaarten ook te verkrijgen aan de UiTbalie in de Bib
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(Bonzaï)

Godly Play: Verhalen van toen, worden verhalen van nu!
Even stilvallen en verwonderen op weg naar Kerstmis
Godly Play nodigt uit om in een verhaal binnen te komen en het mee te
beleven. De verteller spreekt de nieuwsgierigheid en verbeeldingen van
de luisteraars aan om zo samen met hen een rijkdom van betekenissen te
ontdekken in de verhalen. Tijdens de drukke periode van de advent in de
aanloop naar Kerstmis wil Godly Play even samen stilvallen.
Op zondag 17 december worden kinderen vanaf 3 jaar uitgenodigd
om te komen luisteren en zich te verwonderen rond het verhaal van de
Heilige Familie (ouders en grootouders ook welkom). Deze sessie vindt
plaats van 10.30 tot 11.45 u.
Op maandag 18 december wordt voor jongeren en volwassen het
verhaal van de advent verteld. Er wordt gestart om 20 u. Het einde is
voorzien om 21.30 u.

Zondag 17 december van 10.30 tot 11.45 u.
en maandag 18 december van 20 tot 21.30 u.
Kerk van Kwerps
1 euro
Meer info en inschrijven: bonzai.kortenberg@gmail.com

(Vrije basisschool Mater Dei)

Winterpret @ Mater Dei
Voor het leukste en gezelligste kerstfeestje van Kortenberg moet je op donderdag 21 december in Mater Dei
zijn! Die dag organiseert de Ouderraad in samenwerking met de kinderen, leerkrachten en directie van de school
voor de eerste maal ‘Winterpret @ Mater Dei’. De kinderen en leerkrachten organiseren een gezellige en feeërieke
kerstmarkt ten voordele van één van de goede doelen van Music for Life. De ouderraad omkadert het geheel met
tal van activiteiten en eet- en drankgelegenheden.
Donderdag 21 december van 15.30 tot 20 u.
Vrije basisschool Mater Dei
Kosteloos
Meer info: info@ouderraad-materdei.be
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(De Blinde Muur)

Schildersschool ‘De Blinde Muur’ stelt tentoon
Op deze eendaagse tentoonstelling zal een rijke variatie aan schilderijen te zien zijn in de
grote zaal, kleine zaal en gangen van GC Colomba, Wijngaardstraat 1 in Kortenberg. De
tentoonstelling vindt plaats op vrijdagavond 22 december vanaf 20 u.
Er is een receptie met openingswoord, muziek, drank en hapjes, waarop iedereen is uitgenodigd.
Van harte welkom!

Vrijdag 22 december vanaf 20 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info: ophalvens.lieve@belgacom.net

(Gezinsbond Erps-Kwerps i.s.m. Kind & Gezin en CM)

Babycafé
Elke donderdag van de maand, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties en op feestdagen, organiseert Gezinsbond
Erps-Kwerps in samenwerking met Kind & Gezin en CM een babycafé. Kinderen van 0 tot 2,5 jaar zijn samen met
mama, papa, oma, ... telkens van 9 tot 12 u. welkom in ontmoetingshuis De Klok. Gewoon eens samenzijn,
andere jonge mama’s (of papa’s) ontmoeten met een tasje koffie of thee, terwijl de kinderen spelen.
Elke donderdag van 9 tot 12 u., uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen
Ontmoetingshuis De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Meer info: Maja Nowaszewska, 0494 19 55 53

(Gemeentelijke Basisschool en Ouderraad De Regenboog)

Gemeentelijke basisschool De Regenboog brengt ontbijt aan huis
Doordat OC Berkenhof niet beschikbaar is, vindt het jaarlijkse restaurantweekend van GBS De Regenboog niet plaats. Ter vervanging brengt de ouderraad
van De Regenboog dit jaar ontbijt aan huis.
Pakketten voor volwassenen of kinderen kunnen vanaf 11 december besteld worden via de website van de school. Leveringen worden verzorgd binnen
groot Kortenberg.

Zondag 28 januari
GBS De Regenboog, Kloosterstraat 10, Kortenberg
Meer info en inschrijven: www.de-regenboog.be
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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 1/12/17, vrij
8/12/17 en vrij
15/12/17 van
19:30 tot 22:00

Kleur en stijl

Vormingplus Oost-Brabant

Bibliotheek Kortenberg

€ 42 (€ 32 reductietarief Vormingplus),
info@vormingplusob.be,
016 52 59 00

Vrij 1/12/17 van
20:00 tot 22:00

Iran, een tip van de sluier,
beeldreportage door
Grégory Lewyllie

vtbKultuur Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 7, leden € 6, guido.craps@vtbkultuur.be
of 0475 31 57 29

Za 2/12/17 van
17:30 tot 21:00

30ste Pensenkermis

KWB Erps-Kwerps

OC De Zolder

marcelenlieke@telenet.be,
http://kwb-erps-kwerps.jouwweb.nl/

Za 2/12/17 om
20:00

Derde luisterrijke quiz

Oudercomité De Boemerang

OC Atrium

€ 20, max. 5 personen per ploeg,
oudervereniging@deboemerang.info

Zo 3/12/17 van
09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrekplaats
Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 02 759 68 13

Zo 3/12/17 van
10:30 tot 12:00

Aperitiefconcert Revue
Blanche

vtbKultuur Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 20, € 18 vvk, € 2 korting leden,
www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29

Zo 3/12/17 van
14:00 tot 16:30

Repair Café

Repair Café Kortenberg

CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg

https://repaircafe.org/locations/
repair-cafe-kortenberg, 0473 87 80 13

Ma 4/12/17, ma
11/12/17 en ma
18/12/17 van
09:00 tot 12:00

Computercursus voor
beginners

Dienstencentrum Kortenberg

Dienstencentrum
Kortenberg

€ 127, dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224

Di 5/12/17 van
19:30 tot 21:30

Voordracht over biologische
aardbeienteelt

GC Colomba

GC Colomba

€ 2,
http://velt.be/activiteiten/voordrachtover-biologische-aardbeienteelt

Woe 6/12/17 van
14:00 tot 15:00

Vertelmomenten in de Bib:
Piet en Klaas!

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 6/12/17 van
19:30 tot 22:30

Koken: Party uit Ons
Kookboek

KVLV Meerbeek

Parochiezaal,
Sint-Antoniusstraat 17-21,
Meerbeek

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Do 7/12/17 van
13:30 tot 16:30

Hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat,
Everberg

kvlveverberg@gmail.com, 02 759 39 81

Vr 8/12/17 van
16:00 tot 21:30

De Warmste Kerstmarkt

Dienstencentrum Kortenberg

Parking OC Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 30 70

Za 9/12/17 tot
14/12/17, tijdens
openingsuren van
de Bib

Grote boekenverkoop in de
Bib

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
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Za 9/12/17 en zo
10/12/17 van
14:00 tot 19:00

Kerstmarkt

WZC OLV Lourdes

WZC OLV Lourdes,
Kosteloos,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps kristel.degreef@olvlourdes.be of
02 759 70 50

Za 9/12/17 van
15:00 tot 21:00

Kersthappening 2 - Everberg Verenigingsraad Everberg
viert Kerst!

OC Oud Gemeentehuis

Kosteloos,
kersthappening.everberg@gmail.com

Za 9/12/17 van
20:00 tot 23:00

Night of the CONEK

Concertband Eendracht Kortenberg

GC Colomba

€ 10,
www.conek.be

Za 9/12/17 om 20
u. en zo 10/12/17
om 16 u.

Cantate brengt Kerst!

Gemengd koor Cantate

Sint-Amanduskerk,
Dorpsplein Erps-Kwerps

€ 12 vvk, € 14 kassa,
jongeren van 12 tot 16 jaar of steunkaart: € 7,
kinderen onder 12 jaar: kosteloos
Rosa Verdeyen, 02 759 42 35,
Francis en Hilde Peeters De Coster 02 759 85 12,
UiTbalie Bib Kortenberg of bij de koorleden,
www.cantatekoor.be

Zo 10/12/17 van
09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km te
Zaventem

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrekplaats Dr. V. De
Walsplein

Kosteloos, 02 720 52 21

Zo 10/12/17 om
10:30

Lezing Theo Francken Actuele uitdagingen in Asiel
en Migratie

N-VA Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos, info@n-va.be

Zo 10/12/17 van
14:30 tot 18:30

Kerstfeest

KVLV Meerbeek

Parochiezaal, SintAntoniusstraat 17-21,
Meerbeek

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Ma 11/12/17 van
19:30 tot 22:30

Bloemschikken

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Ma 11/12/17 van
20:00 tot 22:00

Oranje Club: CD voor
dummies

CD&V Kortenberg

OC Berkenhof

Kosteloos,
http://www.kortenberg.cdenv.be

Woe 13/12/17 om
20:00

Movie Blues: Home... Sweet
Home - filmvoorstelling

UPC KULeuven

Congrescentrum UPC,
Leuvensesteenweg 157,
Kortenberg

Kosteloos, movieblues@upckuleuven.be

Vrij 15/12/17 van
14:00 tot 16:00

Mantelzorgwerking:
Gespreksgroep 'Doorbreek
uw eenzaamheid'

Dienstencentrum Kortenberg

OC Berkenhof

Kosteloos,
dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224

Vrij 15/12/17 van
19:30 tot 23:00

Sfeervol Kerstfeest

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

€ 40, leden € 30, 02 759 96 64
femma.kortenberg@gmail.com

Za 16/12/17 van
10:00 tot 12:00

Beeldbank voor de Jumelage Jumelage Kortenberg-Parcé
Kortenberg-Parcé: foto's
inscannen

Erfgoedhuis

Petra Vandermeiren, 0472 99 50 91 of
Simone Roeckx-Goolaerts, 02 759 82 16

Za 16/12/17 om
18:00

Groove Hall viert Santa
Rocks

Groove Hall

GC Colomba

Kaarten via UiTbalie, 0477 31 40 35,
info@groovehall.be

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

Crisis X-mas 2017

vzw Crisis

Polyvalente zaal Erps-Kwerps € 7 vvk, te koop aan de UiTbalie in bib
Kortenberg via uitbalie@kortenberg.be,
online te koop via
https://www.crisisfestival.be/
#crisis-x-mas-2017

Zo 17/12/17 van
09:00 tot 17:00

Dagtocht 20 km in
Pajottenland

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrekplaats
Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 02 720 52 21
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Zo 17/12/17 van
10:30 tot 12:00

Godly Play voor kinderen

Bonzaï

Sint-Pieterskerk, Kwerps

€ 1, leden kosteloos,
http://www.bonzaiwerking.be

Zo 17/12/17 van
10:30 tot 12:00

'Our Great Mr Handel',
monoloog door
Jos Meersmans

vtbKultuur Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 14, € 12 vvk, leden € 10
guido.craps@vtbkultuur.be of
0475 31 57 29

Ma 18/12/17 van
20:00 tot 21:30

Godly Play voor volwassenen Bonzaï

Sint-Pieterskerk, Kwerps

€ 1, leden kosteloos,
http://www.bonzaiwerking.be

Di 19/12/17 van
Bloemschikken
19:30 tot 22:30,
woe 20/12/17 van
09:30 tot 12:30,
van 13:30 tot 16:30
en van 19:00 tot
22:30 en do
21/12/17 van
19:30 tot 22:30

Die Blomme

GC Colomba

€ 55, miafransen@telenet.be,
02 759 43 34

Di 19/12/17 van
20:00 tot 22:00

Vertelsalon: Over leven en
liefde. Poëtische praatgroep
met auteur Siska Goeminne

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

Do 21/12/17 van
15:30 tot 20:00

Winterpret @ Mater Dei

Vrije basisschool Mater Dei

Vrije Basisschool Mater Dei,
Engerstraat 10, Erps-Kwerps

Kosteloos,
info@ouderraad-materdei.be

Vrij 22/12/17 van
20:00 tot 22:00

Film in de Bib: Beauty and
the Beast

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

Vrij 22/12/17 van
20:00 tot 22:00

Kerstversiering in canvas

KVLV Everberg - creaclub

OC Oud Gemeentehuis

kvlveverberg@gmail.com,
0497 16 60 21 (na 19 u.)

Vrij 22/12/17 van
20:00 tot 23:00

Tentoonstelling

Kortenbergse schilderschool "De blinde
Muur"

GC Colomba

Kosteloos,
ophalvens.lieve@belgacom.net,
0479 51 10 08

Di 26/12/17 van
18:00 tot 22:00

Kerstavondwandeling naar
Leuven 14 km

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrekplaats GC Colomba

Kosteloos, 02 759 54 64

Di 26/12/17 van
18:00 tot 20:00

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Brasserie WZC OLV Lourdes, nelly_410@hotmail.com
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

Woe 27/12/17 van Grabbelpas: The Show Must
09:00 tot 16:00
Go On

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
http://www.kortenberg.be/vakantiewijzer,
vakantiewerking@kortenberg.be

Woe 27/12/17 van Filmvoorstelling: The Lego
10:00 tot 12:00
Batman Movie

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 27/12/17 van ZAP: Indoor karten
13:00 tot 16:00

Dienst Vrije Tijd

Vertrekplaats GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
http://www.kortenberg.be/vakantiewijzer,
vakantiewerking@kortenberg.be
€ 4, sociaal tarief met vrijetijdspas,
http://www.kortenberg.be/vakantiewijzer,
vakantiewerking@kortenberg.be

Do 28/12/17 van
13:00 tot 17:00

Muzikaal verteltheater i.s.m. Dienst Vrije Tijd
Pikarnel: Ooit

Bibliotheek Kortenberg

Do 28/12/17 en
vrij 29/12/17 van
09:00 tot 18:00

Zwemdagen in Sportoase
Leuven

Sportoase Leuven,
Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
Philipssite 6 (eigen vervoer) 02 755 22 80
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Do 28/12/17 van
13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor
senioren

Seniorenadviesraad Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

Kosteloos, 02 755 30 70,
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be

Ma 1/01/18 van
17:00 tot 19:00

DAG1

Gemeentebestuur Kortenberg

Park Oude Abdij, Abdijdreef, Kosteloos, cultuur@kortenberg.be,
Kortenberg
02 755 30 70

Woe 3/01/18 van
10:00 tot 17:00

Binnenspeeldag

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

Kosteloos,
http://www.kortenberg.be/vakantiewijzer,
vakantiewerking@kortenberg.be

Woe 3/01/18 van
14:00 tot 15:00

Vertelmomenten in de Bib:
Een frisse neus!

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Do 4/01/18 van
09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Striptekenen

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
http://www.kortenberg.be/vakantiewijzer,
vakantiewerking@kortenberg.be

Do 4/01/18 van
13:00 tot 16:00

ZAP: Bowl & laser XL

Dienst Vrije Tijd

Vertrek en terugkomst aan
bushalte Kortenberg
Craenenplein

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
http://www.kortenberg.be/vakantiewijzer,
vakantiewerking@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 november 2017 gebeuren voor het januari
nummer en ten laatste op 25 december 2017 voor het februari
nummer. 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 (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, 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 januari 2018. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 november 2017 worden
ingediend. Voorstellen voor het februarinummer van Zoeklicht moeten
ten laatste op 25 december 2017 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 30 november 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.

