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Onderwijs
Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

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

Wachtdienst huisartsen

Bij afwezigheid van uw huisarts 's nachts, tijdens het weekend
(van vrijdagavond 19 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens
de feestdagen (van de avond voor de feestdag om 19 u. tot de ochtend
na de feestdag om 8 u.), kunt u de dokter van wacht bereiken op het
nummer 1733 (zonaal tarief vanaf het vaste telefoonnetwerk). Meer
info op www.w8post.be. De raadplegingen in het weekend en op
feestdagen vinden plaats in de centrale wachtpost in de Justus
Lipsiusstraat 36 te Leuven.

Wachtdienst tandartsen

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

Wachtdienst dierenartsen
(na telefonische afspraak)

30 november-1 december: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
7-8 december: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
14-15 december: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
21-22 december: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
25 december (Kerstmis): Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
28-29 december: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
1 januari 2020 (Nieuwjaar): Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60

Pensioenzitdagen



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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 2 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 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 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 huisvesting@kortenberg.be. Iedere woensdag is er spreekuur van 13
tot 16 u. in het Administratief Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

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

Kosteloos veiligheidsadvies woning
016 85 34 00
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
www.politieherko.be

Huisvuilkalender

Maandag 2 december: pmd en papier en karton
Vrijdag 6 december: huisvuil, gft en oude metalen (op afroep)
Vrijdag 13 december: grofvuil (op afroep en betalend)
Vrijdag 20 december: huisvuil en gft
Maandag 23 december: pmd en papier en karton
Maandag 30 december: zachte plastics
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.
Het recyclagepark sluit op 24 en 31 december uitzonderlijk al om 16 u.

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 4 december van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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

Diverse wachtdiensten en meldpunten

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
pz.herko@police.belgium.eu - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep 02 238 96 99
Storing rioleringsstelsel 02 238 96 99
Melding verstopte rioolslikker 02 254 11 40
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Melding probleem wegennet Vlaanderen https://meldpuntwegen.be
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Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 NOVEMBER 2019
De gemeenteraad keurde goed:
• de toekenning van een toelage voor het jaar 2019 aan de oudercomités
van alle Kortenbergse basisscholen voor een totaalbedrag van 2.900 euro.
• de uitbetaling van 10.133 euro als gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten van 2019 aan EcoWerf.
• de aanpassing van de DifTar-tarieven met ingang vanaf 1 januari 2020.
• aanpassingen aan het arbeidsreglement en het schoolreglement voor
gewoon basisonderwijs in de gemeentelijke scholen in Kortenberg.
• het inbrengen van verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen voor
openbare verlichting in de opdrachthoudende vereniging Iverlek. De
gemeente brengt hiertoe 195.245 euro (25%) cash in en 585.734 euro
(75%) in niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde openbare
verlichtingsaandelen. De overgenomen installaties worden over een
periode van maximaal 12 jaar afgeschreven. Het is immers de bedoeling om de openbare verlichting in Vlaanderen ten laatste tegen 2030
te vervangen door ledverlichting.
• de agenda’s van de buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen van EcoWerf van 20 november 2019, van de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 17 december 2019 en van de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide van 18 december 2019.

Volgende gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 2 december 2019
De gemeenteraad start om 20.30 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad en van de raad voor
maatschappelijk welzijn vindt u, na goedkeuring, op de gemeentelijke
webstek: www.kortenberg.be. U kunt ook een geluidsopname van de
gemeenteraad beluisteren op www.kortenberg.be/gemeenteraadbeluisteren. Ook van de raad voor maatschappelijk welzijn staat een
geluidsopname ter beschikking via
www.kortenberg.be/raad-voor-maatschappelijk-welzijn-beluisteren.
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per
e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Secretariaat via
secretariaat@kortenberg.be.
De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen
vindt u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.

Ook volgende punten werden besproken tijdens de gemeenteraad:
• de Kijk op Kortenberg-enquête, Franstalige publiciteit, de vervanging
van personeel, een nieuwe mobiliteitsstudie, het gebruik van de veegwagen, de verlichting van fietswegen, het sociaal woonbeleid in
Kortenberg, open ruimte, het spaarbekken aan de Sterrebeeksesteenweg,
de Minneveldstraat, GAS-boetes en een straatnaambepaling.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• de pachtoverdracht van een perceel B0079A in Steenokkerzeel, gekend
als Hertveld, met een pacht van 89,10 euro.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van:
• de pachtovername van perceel C0378A in Meerbeek, gekend als Den
Duyvelbosch, met een pacht van 160,71 euro.
• de pachtovername van perceel B0086 in Steenokkerzeel, gekend als
Hertveld, met een pacht van 89,10 euro.

Foto: Evgenia Belyaeva

De administratieve diensten van gemeente en Welzijnshuis
en de Bib zullen gesloten zijn van dinsdag 24 december om 12
u. t.e.m. donderdag 26 december en van dinsdag 31 december
om 12 u. t.e.m. donderdag 2 januari 2020.
Het onthaal van het politiehuis van Kortenberg is gesloten van
woensdag 25 december t.e.m. vrijdag 27 december en van
woensdag 1 januari t.e.m. donderdag 2 januari. Op zaterdag 28
december is het politiehuis van Kortenberg wel open volgens de normale
openingsuren. Het onthaal van het politiehuis van Herent is gesloten
op 25 december, 26 december en 1 januari. Op 27 december en 2
januari is het politiehuis van Herent wel geopend volgens de normale
openingsuren. Bij dringende hulp of voor het melden van een verdachte
situatie kan u steeds terecht op het nummer 101.
Het recyclagepark is gesloten op 25 december en op 1 januari
2020. Op 24 en 31 december sluit het recyclagepark uitzonderlijk alom16u.
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

VANAF DIT JAAR MOET VUURWERK IN KORTENBERG GELUIDSARM,
EN DUS DIERVRIENDELIJK, ZIJN

Geluidsarm vuurwerk is tot bijna de helft minder luid en schrikt daarom
minder dieren op. In tegenstelling tot gewoon vuurwerk (circa 170 dB)
wordt geluidsarm vuurwerk gelimiteerd tot 85 dB, wat overeenkomt met
het geluid van een zware vrachtwagen of een deurbel. Op deze manier wil
de gemeente tegemoetkomen aan de meldingen die binnenkomen bij de
overgang van oud naar nieuw over angstige honden, katten, paarden en
andere dieren.
In de politieverordening staat de volgende paragraaf te lezen: ‘Het afsteken
van geluidsarm feestvuurwerk is toegestaan op private eigendom zonder
toelating van de burgemeester op nieuwjaarsnacht van 31 december om
23.45 u. tot 1 januari om 00.45 u. van het daaropvolgende jaar, mits dit

gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing en met inachtname van
alle nodige veiligheidsmaatregelen.’
Buiten de uitzondering tijdens nieuwjaarsnacht blijft het algemene verbod
gelden om zowel op de openbare plaats als op private eigendommen om
het even welk vuurwerk af te steken. De burgemeester kan evenwel een
uitzondering toestaan om geluidsarm feestvuurwerk af te steken.
Geluidsarm vuurwerk? Dat is volop spektakel maar met respect voor dierenwelzijn. Veiligheidstips voor het afsteken van vuurwerk vindt u op
www.knallerbeste.be.

Ruimtelijke ordening
WONINGKWALITEIT
GEMEENTEBESTUUR

Woon gezond, geef lucht aan uw huis

Wist u dat de lucht in uw woning meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht? Zonder dat u het beseft wordt de binnenlucht vervuild gewoon al
door uit te ademen of door schoonmaakproducten te gebruiken.
Daarom is het van groot belang om continu te ventileren en bijkomend te
verluchten, ook in de winter. Verluchten vervangt vervuilde binnenlucht
door frisse, verse buitenlucht. Zet twee keer per dag ramen en deuren een

kwartier volledig open. Zeker na het douchen en tijdens het koken, waarbij
veel vocht vrijkomt, maar ook tijdens het schoonmaken omdat daarbij
giftige dampen kunnen vrijkomen. De zuivere lucht binnen wordt sneller
opgebruikt als er meer volk in een ruimte aanwezig is.
Zet de verwarming uit als de ramen open staan, zo blijft energieverlies beperkt.
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Vocht en schimmels in huis
Schimmels houden van vocht en ontstaan het snelst in vochtige, warme
ruimtes. Door goed en tijdig te ventileren, voorkomt u vochtige plaatsen in
huis en gaat u het ontstaan van schimmels tegen. Zorg indien mogelijk
voor een constante aanvoer van verse lucht, bijvoorbeeld met ventilatieroosters, kantelraampjes of mechanische ventilatie. Bij mechanische ventilatie wordt vervuilde binnenlucht afgezogen en nieuwe verse lucht aangevoerd. Hiermee verkleint u de kans op schimmelvorming aanzienlijk.
Indien uw huis last heeft van optrekkend of doorslaand vocht, is het aan te
raden dit zo snel mogelijk te verhelpen. Zelfs goed ventileren is in zulke
situaties meestal niet voldoende.
Asbest
Materialen die asbest bevatten werden vanaf de jaren 70 veel gebruikt. Na enige
tijd werd vastgesteld dat het inademen van asbestvezels ernstige gevolgen
heeft voor onze gezondheid. In 2001 kwam er daarom een totaal asbestverbod.
In die oudere woningen werden vaak drie soorten asbest gebruikt: hechtgebonden, semi-hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.
Asbest is hechtgebonden en dus het minst gevaarlijk wanneer de asbestvezels stevig verankerd zijn in het dragermateriaal. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij asbesthoudende golfplaten, buizen en leien. Uit deze materialen
komen weinig of geen asbestvezels vrij als ze in goede staat zijn, tenzij
men er onzorgvuldig mee omspringt (boren, slijpen, zagen). Oorspronkelijk
hechtgebonden asbest kan door veroudering, verwering of beschadiging
‘semi-hechtgebonden’ worden waarbij het bindmiddel in slechte staat is
en de asbestvezels minder goed samenhoudt. In zo’n geval is het aan te
raden de materialen zo veilig mogelijk te vervangen.
De gevaarlijkste vorm is de niet-hechtgebonden asbest die vaak aanwezig
is in onder meer oud isolatiemateriaal of asbestpapier als onderlaag voor
bepaalde vloerbekledingen.
Indien u in uw woning asbesthoudend materiaal ontdekt, reageer dan niet
overhaast. Bent u van mening dat deze asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden, roep dan best professionele hulp in van mensen
die in deze materie gespecialiseerd zijn.

5
Loden leidingen
Tot 1970 legde men in heel wat huizen loden waterleidingen. Intussen
weten we dat lood giftig is. Het stapelt zich namelijk op in het lichaam en
tast zo het skelet, de organen en het zenuwstelsel aan.
Lood kunt u niet uit uw drinkwater halen door het te koken. De leidingen
vervangen is de beste keuze. Maar hoe weet u of een leiding van lood is?
1. Een loden waterleiding is grijs van kleur, een koperen leiding is roodbruin of lichtgroen;
2. Lood is niet magnetisch. Kunt u een magneet aan de leiding hangen
dan is ze veilig;
3. Een loden waterleiding heeft geen koppelstukken, maar wel verdikkingen aan de koppelingen.
Vlak naast de watermeter liggen de leidingen meestal bloot. Daar kunt u
dus makkelijk nagaan uit welk materiaal de leidingen bestaan. Twijfelt u of
een leiding van lood is gemaakt, vraag dan advies aan een loodgieter of
aan de technisch adviseurs van Woonwijzer.
Conformiteitsattest voor (huur)woningen aanvragen
Als u een woning (een zelfstandige woning, een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die
woning voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.
Indien u een bewijs wenst voor potentiële huurders dat de woning helemaal voldoet aan de kwaliteitsnormen opgelegd door de Vlaamse overheid, kunt u een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente.
De technisch adviseur voert eerst een woningonderzoek uit en maakt hij
een technisch verslag op. Binnen de zestig dagen na de aanvraag spreekt
de burgemeester zich aan de hand van dat verslag uit over de toekenning
van het attest. Het attest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten
bewoners om zo overbewoning tegen te gaan.
Het attest is geen verhuurvergunning en is in Kortenberg niet verplicht bij
het verhuren van een woning.
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Lokale Economie
EINDEJAARSFEESTEN: DENK AAN DE KORTENBERGSE CADEAUBON!
GEMEENTEBESTUUR

Bent u op zoek naar een geschikt eindejaarsgeschenk, denk dan ook eens
aan de Kortenbergse Cadeaubon. Dat is een digitale geschenkkaart die de
gelukkige ontvanger kan gebruiken als betaalmiddel bij de aangesloten
Kortenbergse ondernemers. U koopt de Kortenbergse Cadeaubon aan de
UiTbalie in de Kortenbergse Bib. Er zijn cadeaubonnen van 10 of 25 euro
– u kunt deze natuurlijk ook combineren. Na activatie krijgt u de
cadeaubon(nen) mee in een kleurrijke verpakking.
Alle info en de lijst van de deelnemende handelaars en ondernemers vindt
u op ondernemen.kortenberg.be/kortenbergse-cadeaubon.

Welzijnshuis
NOAH KORTENBERG BESTAAT 5 JAAR! KOMT U MEE FEESTEN?
NOAH Kortenberg is een kleinschalig dagverzorgingshuis van Familiehulp
en het Welzijnshuis, waar oudere mensen met een zorgbehoefte dankzij
leuke activiteiten (koken, wandelen, op uitstap gaan, kaarten, muziek
beluisteren, handwerk, ...) samen een gezellige dag kunnen doorbrengen.
De verzorgenden van Familiehulp staan klaar met kleine persoonsverzorgende taken. Wenst u een douche, haarverzorging, nagelverzorging of een
massage: in NOAH (Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht, Huiselijkheid) kan
het allemaal! Op die manier wil NOAH een plaats zijn waar iedereen zich
thuis voelt. Omdat NOAH Kortenberg 5 jaar bestaat, wordt dit samen met
alle inwoners van Kortenberg gevierd.
Het feest vindt plaats op donderdag 5 december in GC Colomba.
Programma
13 u.: deuren open
13.45 u.: verwelkoming en speech
14 u.: optreden madame Zaza
14.45 u.: pauze met koffie en gebak, mogelijkheid om tombolabiljet te kopen
15.30 u.: optreden madame Zaza
16.15 u.: trekking tombola
16.30 u. bezoek van Sinterklaas
18 u.: einde

Bezoek vrijblijvend NOAH Kortenberg
Legt u als oudere graag nieuwe sociale contacten? Hebt u een zorgbehoefte? Of bent u als mantelzorger op zoek naar wat tijd voor uzelf? Kom
gerust kennismaken met NOAH Kortenberg. U kunt het dagverzorgingshuis
elke weekdag vrijblijvend bezoeken tussen 8.30 en 16.30 u.
Meer info:
NOAH Kortenberg, Zonnelaan 5, Kortenberg
noah.kortenberg@familiehulp.be
02 757 68 07
Coördinator: Nathalie Vanaudenhaegen
Welzijnshuis, Dienst Gezondheid en Zorg, Beekstraat 25, Kortenberg
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
02 755 23 10
Geert Gevers
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· Dirkfon
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’s Rozen
Fonds
Dit jaar draa

DE KERSTMARKT MET EEN WARM EN SOCIAAL HART
Het is eindelijk zover! Het Welzijnshuis nodigt u van harte uit voor de
jaarlijkse kerstmarkt.
Op vrijdag 13 december tussen 16 en 22 u. wordt het Dr. V. De Walsplein
tot een warm en sociaal kerstplein omgetoverd. Er zal een ware kerstsfeer
heersen en er zullen tal van leuke activiteiten zijn, heerlijke drankjes en
standjes waar ieder zijn of haar buikje rond kan eten.
Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor drie goede doelen uit Kortenberg. De
standhouders en het Welzijnshuis zamelen graag samen met u geld in voor
deze goede doelen: Samana versterkt chronisch zieken en hun mantelzorgers, het Dirkfonds en Stefanie’s Rozen Fonds ondersteunen onderzoek
naar respectievelijk hartafwijkingen bij jongeren en zeldzame lymfomen.
De kerstmarkt met een warm en sociaal hart staat in het teken van gezelligheid, verbondenheid en solidariteit. Het Welzijnshuis is klaar voor deze
warme dag. Komt u ook? Tot snel!

JAARVERSLAG WELZIJNSHUIS
Waar kunt u terecht voor een serviceflat, Italiaanse les, gezinszorg, mindermobielenvervoer, vrijwilligerswerk, schuldbemiddeling, een hobbycafé,
opvangwoningen, de vrijetijdspas, een leefloon, het opladen van budgetmeterkaarten, hulp bij het zoeken naar tewerkstelling, het dorpsrestaurant, juridisch advies, dagopvang voor ouderen, tweedehandskleding,
voedselbedeling, tai chi, ondersteuning voor zelfredzaamheid bij kinderen,
opvang van kandidaat-vluchtelingen, een groep voor deelname van kansarmen aan de samenleving, soep op de stoep, ... en nog veel meer? Bij het
Welzijnshuis uiteraard! Bijna een op de tien inwoners maakte in 2018
gebruik van één van de diensten van het Welzijnshuis. Deze informatie is
te vinden in het jaarverslag van het Welzijnshuis.
Het jaarverslag is raadpleegbaar op de webstek:
kortenberg.be/jaarverslagen-welzijnshuis.
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Praktisch:
Vrijdag 13 december
van 16 tot 22 u.
Dr. V. De Walsplein,
Kortenberg
Ten voordele van
Samana, Dirkfonds en
VRIJDAG 13
Stefanie’s Rozen Fonds
DECEMBER
2019
Meer info via kortenberg.be/kerstmarkt-2019
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Meer info: Welzijnshuis, 02 755 30 70 of welzijnshuis@kortenberg.be
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OPENDEURDAG SERVICEFLATS DRY CONINGEN
Op zaterdag 7 december organiseert het Welzijnshuis van 14 tot 17 u.
een opendeurdag in de serviceflats Dry Coningen, gelegen op de
Leuvensesteenweg 190 in Kortenberg.
Samen met enkele bewoners zal de woonassistent u die dag ontvangen en
op al uw vragen antwoorden. Om 14.30, 15.30 en 16.30 u. kunt u deelnemen aan een begeleide rondgang met bezoek aan enkele flatjes.
De serviceflats van het Welzijnshuis staan voor comfortabel en zelfstandig
wonen in een veilige en mooie omgeving. De 24 flats zijn gelegen in het
centrum van Kortenberg. U bent vrij om uw flat met eigen meubelen en
naar eigen smaak in te richten, zo huiselijk en zo knus als u dat wenst, zodat
u op een aangename manier uw oude dag kunt doorbrengen.
Dankzij de centrale ligging vindt u op wandelafstand een brede waaier aan
winkels, banken, bibliotheek, politie, Administratief Centrum,
Dienstencentrum, eetgelegenheden en de wekelijkse markt. Op 50 meter
vindt u verschillende haltes van de Lijn met een uitgebreid netwerk naar
alle deelgemeenten van Kortenberg, Leuven, Zaventem, Brussel, ...
De woonassistent is het aanspreekpunt in de serviceflats, hij helpt u met
administratieve zaken. U kunt aan hem alle problemen melden en hij zorgt
ook voor het opstarten van crisis- en overbruggingszorg na bijvoorbeeld
een ziekenhuisopname.
Er is ook een ontmoetingsruimte aanwezig waar de bewoners elkaar vinden om een babbeltje te maken, een gezelschapsspel te spelen of een
gezamenlijke maaltijd te gebruiken. De woonassistent organiseert er ook
regelmatig activiteiten waar u vrijblijvend aan kunt deelnemen. U kunt ook
genieten van de aangename en gemeenschappelijke parkomgeving.

De flat bestaat uit:
• een ingerichte keuken met een vitro-keramische kookplaat, dampkap,
koelkast, dubbele afwasbak, werktablet en de nodige bergkasten
• een leefruimte waar aansluitingen voor teledistributie, telefoon en
internet en een parlofoon zijn voorzien
• een ruime slaapkamer
• een mooie sanitaire ruimte met wastafel en toebehoren, hangtoilet
met de nodige handgrepen en een douche met klapstoel
• een ruime berging waar u onder andere een wasmachine kunt plaatsen
In elke flat is een noodoproepsysteem voor uw persoonlijke veiligheid
voorzien. Dit wordt bediend met een draadloze drukknop, die u als een
medaillon steeds bij u draagt. Hierdoor kunt u te allen tijde, 7 dagen op 7
iemand oproepen als u in nood bent.
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Hulp op maat
Het Welzijnshuis biedt tal van aantrekkelijke mogelijkheden op het vlak van
zorg- en dienstverlening. De uitgebreide waaier aan extra services en zorgmogelijkheden maakt het immers mogelijk om levenslang te wonen in de
serviceflats van het Welzijnshuis. Personen die te kampen hebben met
gezondheidsproblemen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een volledig pakket met zorg op maat. Zo kunt u een beroep doen op vrij gekozen thuiszorgdiensten, zoals poetshulp, warme maaltijden, gezinszorg, thuisverpleging, ...
Voor wie?
• U hebt de leeftijd van 65 jaar bereikt.
• U bent een inwoner van Kortenberg of hebt er op een andere manier
een band mee.
• U kunt nog zelfstandig wonen maar u hebt nood aan ondersteuning en
zorg op maat.
Info en contact
Bent u geïnteresseerd, maar kunt u niet aanwezig zijn op de opendeurdag,
dan kunt u vrijblijvend een brochure opvragen of meer info vragen bij de
woonassistent, Geert Gevers, via gezondheid-en-zorg@kortenberg.be of
02 755 23 10.

Dienstencentrum
MANTELZORGWERKING
Naast de gemeentelijke mantelzorgpremie wil het Welzijnshuis ook de
nodige ondersteuning bieden aan mantelzorgers die voor een zorgbehoevende in Kortenberg zorgen. Maandelijks is er een moment waar u als
mantelzorger de nodige info rond allerlei thema’s kunt krijgen, maar waar
u ook uw verhaal kunt vertellen en lotgenoten kunt ontmoeten om elkaar
te steunen en te begrijpen. Deze ondersteuningsmomenten vinden plaats
iedere derde vrijdag van de maand. U bent op al deze momenten welkom
van 14 tot 16 u. in de Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum.
Mantelzorgcafé
Tijdens de Mantelzorgcafés wordt de Ontmoetingsruimte ter beschikking
gesteld van de mantelzorgers om elkaar in een leuke omgeving op een
ontspannen manier te ontmoeten. Gewoon een babbeltje maken onder
elkaar, ervaringen delen met anderen die in eenzelfde situatie zitten als u,
samen een gezelschapsspel spelen; u bepaalt zelf hoe u deze namiddag
invult samen met andere mantelzorgers.

Praktisch
Vrijdag 20 december van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, Lokaal 1.8
Kosteloos
Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10 of
www.kortenberg.be/mantelzorgcafe-december-2019
In samenwerking met Samana
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GEMEENTELIJKE MANTELZORGONDERSTEUNING
Naast de Vlaamse mantelzorgpremie betaalt het Welzijnshuis ook een
gemeentelijke mantelzorgpremie aan mantelzorgers. De gemeentelijke
mantelzorgpremie wordt, als blijk van erkenning voor zijn of haar inzet,
gegeven aan mantelzorgers die vrijwillig en onbezoldigd hulpbehoevende
personen of gezinnen, gedomicilieerd in Kortenberg, thuis verzorgen. De
toelage bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald aan de
mantelzorger.

Een aanvraag indienen
U kunt de gemeentelijke mantelzorgpremie het hele jaar door aanvragen
in het Dienstencentrum van het Welzijnshuis. De zorgbehoevende of de
persoon die hem/haar wettelijk of gewoonlijk vertegenwoordigt, dient
hiertoe een ondertekend aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te
verkrijgen in het Dienstencentrum, aan de welzijnsbalie in het Administratief
Centrum of op kortenberg.be/gemeentelijke-mantelzorgondersteuning.

Naast het uitbetalen van deze zorgpremie, is het Welzijnshuis bezig met
het uitbouwen van een degelijke mantelzorgondersteuning. In samenwerking met de mantelzorgorganisaties Samana en S-Plus wordt er jaarlijks
een programma uitgewerkt. Tijdens het eerste trimester bent u op onderstaande data van 14 tot 16 u. altijd van harte welkom in het
Dienstencentrum. In het Zoeklicht van de desbetreffende maand zult u
steeds meer uitleg vinden over het thema van deze dagen.

Bij de eerste aanvraag moet een kopie worden gevoegd van de toekenning van de zorgvergoeding door de Vlaamse Zorgverzekering. Hebt u nog
geen tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering, dan moet u deze
eerst aanvragen. Alle info hierover kunt u vragen bij uw mutualiteit of in
het Dienstencentrum. Meer info over de Vlaamse Zorgpremie vindt u ook
op vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget.

24/01/2020
21/02/2020
20/03/2020
17/04/2020

Mantelzorgcafé, met een kleine receptie
Praatgroep: samenspraak
Infosessie: hoe combineer ik mijn werk met mantelzorg
Praatgroep: zelfzorg

Daarnaast kunnen mantelzorgers ook in 2020 met al hun individuele vragen in verband met mantel- en thuiszorg terecht in het Dienstencentrum
van het Welzijnshuis.
Basisvoorwaarden voor de gemeentelijke mantelzorgpremie
De zorgbehoevende is ouder dan 21 jaar en woont in Kortenberg. De zorgbehoevendheid wordt aangetoond door een positieve beslissing van de
Vlaamse mantelzorgpremie. Een mantelzorger kan aan twee zorgbehoevenden hulp bieden. Beide zorgbehoevenden moeten dan een aanvraag
indienen voor de premie. Twee zorgbehoevenden kunnen geen mantelzorger zijn voor elkaar.

Een uitbetaling aanvragen
In de loop van de maand december bezorgt het Dienstencentrum aan elke
zorgbehoevende een uitnodiging tot verlenging van de aanvraag. Hierbij
worden ook de volgende zaken opgevraagd:
• een actualisering van de persoonlijke gegevens;
• een kopie van een rekeninguittreksel van de maand december met de
uitbetaling van de zorgvergoeding via de zorgkas;
• een attest dat wordt afgeleverd door de zorgkas.
Deze documenten moet de aanvrager vóór 31 januari 2020 terugsturen. Anders wordt hij/zij niet langer beschouwd als geïnteresseerd en
wordt de mantelzorgpremie van het voorbije jaar niet uitbetaald.
Hebt u vragen of wenst u meer info over de gemeentelijke mantelzorgondersteuning, dan kunt u terecht bij:
Geert Gevers, Dienst Gezondheid en Zorg, Beekstraat 25, Kortenberg
02 755 23 10 of gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
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Politie
INWONERS KORTENBERG BEVRAAGD OVER WERKING LOKALE POLITIE
In het voorjaar van 2018 werd er een grootschalige nationale bevraging (de Veiligheidsmonitor) georganiseerd door de politie en dit in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken. Over het hele land ontvingen inwoners een vragenlijst waarin gepeild werd naar hun mening
over verschillende thema’s (buurtproblemen, werking van de lokale politie, kennis van de wijkinspecteur, ...). Ook de politiezone Herent-Kortenberg nam deel aan deze bevraging. In de gemeente
Kortenberg werd er naar 1.400 personen een vragenlijst verstuurd, waarvan er 494 (respons van
35%) ingevuld werden terugbezorgd.
De politiezone wenst alle deelnemers van harte te bedanken!
Buurtproblemen
80% van de bevraagde inwoners van Kortenberg voelt zich zelden of nooit
onveilig in zijn of haar buurt. 22% doet evenwel zelden of nooit de deur
open voor onbekenden. Aan de inwoners werd gevraagd welke fenomenen men helemaal of eerder wel als een probleem ervaart in zijn buurt. Uit
de antwoorden kwam volgende top 5:
1. Onaangepaste snelheid in het verkeer
2. Sluipverkeer
3. Woninginbraak
4. Hinderlijk parkeren
5. Sluikstorten en zwerfvuil

Prioritaire taken voor de politie
Aan de inwoners werd eveneens gevraagd van welke fenomenen men de
aanpak door de lokale politie belangrijk vindt. Uit de antwoorden kwam
volgende top 5:
1. Woninginbraak
2. Diefstal met bedreiging of geweld
3. Autodiefstal
4. Agressief verkeersgedrag
5. Diefstal uit auto’s / mensen die op straat lastiggevallen worden

Onder meer rekening houdend met deze resultaten, worden in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone HerKo volgende fenomenen
als prioriteit opgenomen: ‘Inbraken en andere diefstallen’, ‘Verkeersveiligheid’, ‘Intrafamiliaal geweld’ en ‘Overlast’.
Tevredenheid lokale politie
Bijna 70% van de bevraagden is (heel) tevreden over de politiezone
HerKo. Over het laatste contact met de politiezone is bijna 80% (heel)
tevreden. Vooral de houding en het gedrag van de medewerkers scoort
goed (70% (heel) tevreden). Over de aanwezigheid van de politie in de
straat is men het minst (heel) tevreden (38%), een resultaat dat ook op
nationaal niveau terugkomt.

Wijkinspecteur
46% van de bevraagde Kortenbergenaren kent zijn of haar wijkinspecteur
en 28% heeft er reeds eenmalig of regelmatig contact mee gehad. Iets
minder dan een op vijf wenst meer contact met de wijkinspecteur. 64%
wil dit enkel in geval van problemen.
Wilt u weten wie uw wijkinspecteur is?
Raadpleeg
www.politieherko.be

Meer weten over de resultaten van de Veiligheidsmonitor voor de gemeente Kortenberg? Surf naar www.politieherko.be.
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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
pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmeting oktober
Straat

Hoogveldstraat (beide richtingen)
Achterenbergstraat (beide richtingen)
Schutterslaan (beide richtingen)
Parkstraat (richting Stationstraat)

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

1.368
2.962
1.137
448

49 km/u.
46 km/u.
48 km/u.
34 km/u.

2,6
1,3
3,6
0

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.

In de straten waar in oktober snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 5,6% overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders oktober
Straat

Annonciadenstraat
Beekstraat
Kerkhoflaan
Leuvensesteenweg
Nederokkerzeelsesteenweg

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

30 km/u.
30 km/u.
30 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

254
94
58
568
338

9,4%
16%
10,3%
5,3%
5,3%

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

50 km/u.

37.524

1,2%

Flitspaal oktober
Straat

Wijnegemhofstraat
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Prikbord
(Cultuurraad Kortenberg)

OPROEP: WIE WORDT DIT JAAR CULTUURKAMPIOEN VAN KORTENBERG?
De cultuurraad is op zoek naar cultuurkampioenen. Ben je iemand of ken je
iemand die in 2019 iets strafs heeft gepresteerd? Bezorg je motivatie aan de
dienst Cultuur voor 10 januari via cultuur@kortenberg.be.
De cultuurraad is op zoek naar een persoon (inwoner van Kortenberg) of een
vereniging (met zetel in Kortenberg) die zich in 2019 onderscheiden heeft op
het gebied van cultuur in de brede zin van het woord. Er is geen leeftijdsbeperking, noch wordt er onderscheid gemaakt in gender. De geleverde prestatie moet van kwalitatief niveau zijn, geen one-shot op lokaal niveau.
Per jaar kunnen er maximum drie cultuurkampioenen gekozen worden. De
prijs kan een tweede maal uitgereikt worden aan dezelfde persoon of vereniging indien er minstens een periode van vijf jaar tussen is en het om een totaal
nieuwe prestatie gaat.

Cultuurkampioenen Kortenberg 2018

Alle cultuurkampioenen worden gehuldigd op de cultuurraad van februari.
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70

DECEMBER 2019 OP DE DONDERDAGMARKT IN KORTENBERG
Traditiegetrouw zorgen de marktkramers in de maand december voor een
gezellige sfeer en talrijke eindejaarsactiviteiten op de wekelijkse markt.
Op donderdag 5 december
delen Sinterklaas en Zwarte Piet fruit en
snoepjes uit aan groot en klein. Maar
ook...

Op donderdag 19 december
komt de Kerstman op bezoek en deelt hij
toffe gadgets uit aan de kleinen en lekkere
en gezonde snoepjes aan de groten. Maar
ook...

Op donderdag 9 januari
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 30 januari 2020 uw aankopen geheel of gedeeltelijk kunt betalen op
de donderdagmarkt op het Dr. V. De Walsplein te Kortenberg.
De marktkramers van Kortenberg wensen u alvast een rustige, vredige en vreugdevolle eindejaarsperiode en een voorspoedig 2020!
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ZOEKT KINDERBEGELEIDER (M/V)
in de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees Everberg
Wie bent u?
- U werkt graag met groepen kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
- Ervaring in het werken met kinderen is een pluspunt.
- U hebt een vereist diploma of u studeert nog in een richting in het volwassenonderwijs die in aanmerking komt om in de kinderopvang te werken.
- U werkt:
- op schooldagen tussen 7 en 8.30 u. en/of tussen 15.30 en 18.30 u.
- op woensdagnamiddagen
- tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen werkt u aaneengesloten uren tussen 7 en 13 u. of tussen 13 en 18.30 u.

-

Landelijke Kinderopvang vzw biedt
- Een boeiende job als kinderbegeleider met verantwoordelijkheid,
opleiding en teamwork.
- Een deeltijds bediendencontract van 20 uur per week van onbepaalde duur.

Neem een kijkje op www.landelijkekinderopvang.be
Solliciteer bij voorkeur online www.ons.be/vacatures, kies ‘wil je werken
met kinderen’ of bezorg uw brief en CV aan
lkkortenberg@landelijkekinderopvang.be.

Aandacht en groeikansen voor ieders talent, ook voor dat van u.
Een goed evenwicht tussen werk en privéleven dankzij:
een job dicht bij huis
gratis opvang van eigen kinderen (2,5-12j) tijdens de werkuren
een gunstige verlofregeling en verplaatsingsvergoeding

Interesse?
Info en kandidatuurstelling:
ONS, Selectiemedewerker Landelijke Kinderopvang,
Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal of 016 24 39 60

OKTOBER IN BEELD
Terwijl het op woensdag 2 oktober buiten
pijpenstelen regende, had een grote
groep kinderen beschutting gevonden in
de Bib voor het voorleesuurtje. Voorlezers
Ann en Marleen waren klaar voor een
leuke activiteit rond het thema ‘Oei, een
vlek!’. En de kinderen bleken er ook klaar
voor! Er werd gelezen, goed geluisterd en
daarna met verf gekliederd, precies daar
waar het mocht, op een groot vel papier.

Met meer dan 200
bezoekers hadden de
gemeente en haar partners de handen vol om
van de Nacht van de
Duisternis op 12 oktober
een leuke avond te
maken. Deze editie kan
dus wederom een groot
succes
worden
genoemd. Bedankt!
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Tijdens de Sporteldag
op 15 oktober gaven de
deelnemers het beste
van zichzelf. Na een
dagje
bewegen
smaakte de taart in de
namiddag nog beter!
Volgend jaar opnieuw
op de afspraak in GC
Colomba op dinsdag 13
oktober.

Op woensdagnamiddag 16 oktober kwamen 28 kinderen tussen 9 en
12 jaar naar het Administratief centrum om deel te nemen aan de eerste
zitting van de Kindergemeenteraad. In deze Kindergemeenteraad leerden de kinderen over de werking van de gemeente en brainstormden
ze over belangrijke thema’s waarover ze dit schooljaar willen nadenken.
Speeltuinen, vakantieaanbod, milieu en mobiliteit scoorden alvast
hoog.

Op maandag 21 oktober speelden leerlingen
van het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool
Mater Dei samen met de dienst Jeugd het
spel Democracity. Democracity is een inleefspel waar de leerlingen politieke partijen
vormen en hun standpunten verdedigen. Zo
ervaren de leerlingen dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in
een democratische samenleving en dat
ieders stem telt.

Op woensdag 16 oktober namen zo'n 70 inwoners deel
aan de thema-avond over 'inbraken' die plaatsvond in GC
Colomba. Deelnemers kregen van deskundigen van de
politie en de provincie toelichting bij het sporenonderzoek
na een inbraak, de taken van de interventie- en wijkinspecteurs bij een inbraak, de hulp waarop slachtoffers
recht hebben, inbraaktechnieken en -gereedschappen,
goede en minder goede leefgewoonten om een inbraak te
voorkomen, enzovoort. Het ging die avond ook over
buurtinformatienetwerken en de meerwaarde die deze
bieden voor de politiezone.
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEESUURTJE:
MEE OP HET VLIEGEND TAPIJT

Voorleesjaar 2019 wordt magisch afgesloten met een vliegend tapijt, een
van de bekendste vertellingen van Duizend-en-een-nacht. Mag je genieten van het authentieke verhaal, of krijg je een moderne versie voorgeschoteld? Laat je vooral verrassen. Na het luisteren wordt er weer geknutseld en ook dat wordt natuurlijk magisch.
Woensdag 4 december om 14 u.
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DE SCHRIJFWIJZEN: HET GROOT DICTEE HERUITGEVONDEN

Zin om nog eens je kennis van de Nederlandse spelling te testen? Doe dan
mee aan ‘De Schrijfwijzen: Het Groot Dictee Heruitgevonden’ in de Bib. Dit
dictee zit voor een keer niet propvol met ongebruikelijke woorden die mijlenver afstaan van het dagelijkse taalgebruik, maar is bedoeld voor het
grote publiek. Je hoeft dus zeker geen spellingkrak te zijn om mee te doen.
Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan
de slag gaan met taal. Het spel start om 20 u. stipt en dat simultaan in
meer dan 100 bibliotheken over heel Vlaanderen.
Trommel je taalminnende vrienden op en speel mee! Inschrijven is gratis.
Wat valt er te winnen? Toffe prijzen en eeuwige roem. De winnaars van alle
bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De
Schrijfwijzen, die midden januari plaatsvindt. De grote winnaar gaat aan
de haal met een exclusieve Belgische designpen. Waag dus zeker je kans!
De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt gecoördineerd
door Creatief Schrijven vzw in samenwerking met de bibliotheken en De
Standaard naar een idee van de bibliotheek van Mechelen.
De avond wordt gepresenteerd door televisie- en radiopresentatrice
Karolien Debecker.

Vrijdag 6 december om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

WARME BOEKENVERKOOP IN DE BIB

(De Bib i.s.m. De Warmste Week)
GEMEENTEBESTUUR

DE BIB LATE NIGHT

Om het bibliotheekaanbod fris en levendig te houden, wordt er regelmatig
gewied in de collectie. Van zaterdag 7 tot en met zaterdag
14 december biedt de Bib de afgevoerde materialen te koop aan tegen
democratische prijzen. De opbrengst van deze hartverwarmende boekenverkoop wordt, in het kader van ‘De Warmste Week’, integraal geschonken
aan Luisterpuntbibliotheek, niet toevallig een goed doel dat zich bezighoudt met taal, lezen en leesbevordering.

Tijdens De Warmste Week organiseert de Bib een 'Late Night-opening'
voor het goede doel. Alle medewerkers van de Bib van Kortenberg zullen
op vrijdag 13 december, niet toevallig tijdens de ‘Kerstmarkt met een
warm en sociaal hart’ de Bib openhouden tot tien uur ’s avonds. Naast de
gebruikelijke diensten zullen er ook allerlei activiteiten worden georganiseerd. Denk aan creasessies, een Digidokter, een spelletjestafel en voor de
verkleumde bezoeker is er soep en ander lekkers.

Luisterpunt is de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking. Iedereen die blind of slechtziend is, een fysieke beperking, afasie
of dyslexie heeft, kan bij hen terecht voor goede boeken. Aan iedereen die niet
of moeilijk gewone, gedrukte boeken kan lezen, bezorgen zij lectuur in een
aangepaste vorm (braille- en/of Daisy-luisterboeken).

Al deze activiteiten worden georganiseerd om geld in te zamelen voor De
Verhalenweverij vzw. De Verhalenweverij bevordert leesplezier bij kinderen uit asielcentra en kinderen uit de bijzondere jeugdzorg. Door activiteiten zoals creatieve workshops en vertellingen te organiseren, willen zij de
drempel van het lezen in het Nederlands verlagen en laten ontdekken dat
lezen gewoon plezierig kan zijn.

Van zaterdag 7 tot en met zaterdag 14 december (doorlopend
tijdens de openingsuren)
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Spring dus zeker eens binnen in de Bib, neem deel aan een activiteit,
doneer in onze collectebus en steun daarmee De Verhalenweverij!
Vrijdag 13 december van 19 tot 22 u.
(De Bib is die dag doorlopend open van 9 tot 22 u.)
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Dienst Jeugd i.s.m. Het Huis van het Kind Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

KOM SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN UITZWAAIEN!

Op 6 december voeren Sinterklaas en zijn Pieten hun grootste taak uit: ze
gaan bij alle kinderen langs om hen te verwennen met lekkers. Ook in
Kortenberg zal de Sint langskomen. En goed nieuws! Hij komt zelfs twee
keer! Want nadat hij elk kind een bezoek gebracht heeft op 6 december,
pakt hij zijn grote valiezen weer in om de terugreis naar Spanje aan te vatten. Gelukkig maakt de Sint tijd om tussen het inpakken door nog aan alle
kinderen in Kortenberg dag te zeggen! Kom op zondag 8 december om
13.30 u. naar GC Colomba en zwaai de Sint en zijn Pieten mee uit!
En nog meer feest, want er wordt uiteraard in stijl afscheid genomen van
Sinterklaas. De ‘Jeuk Live Band for Kids’ komt speciaal naar GC Colomba
met een mooie show om ervoor te zorgen dat iedereen uit de bol kan gaan
op de leukste, zotste en meest dansbare hits van het moment. Wie niet
beweegt, is gek! De Sint zal de Kortenbergse kinderen niet snel vergeten!
Kinderen koning dus! Hopelijk tot dan!

Zondag 8 december om 13.30 u.
GC Colomba
Kosteloos
Voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderen dienen vergezeld te
zijn van een volwassene
Vooraf inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: jeugd@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

FILM IN DE BIB: ‘STAN & OLLIE’

(Dienst Cultuur)
GEMEENTEBESTUUR

DAG 5

De tijd gaat snel, alweer een jaar voorbij! Maar... een nieuw jaar, nieuwe wensen. Het gemeentebestuur nodigt iedereen uit om het jaar feestelijk in te zetten
in GC Colomba, deze keer niet op 1 januari maar wel op zondag 5 januari.
Een drankje, animatie, een gezellige sfeer, ... Kortom, alles om een goede
start te maken. Je leest er meer over in het Zoeklicht van januari.

Regie: Jon S. Baird (VK, 2018 – 94 minuten)
Met: Steve Coogan en John C. Reilly
Nederlands ondertiteld
Stan Laurel en Ollie Hardy vormen samen het grootste komische duo dat
Hollywood ooit gekend heeft. In 1953, wanneer hun gouden tijdperk al
jaren achter hen ligt, besluit het duo een afscheidstournee te ondernemen
in Groot-Brittannië en Ierland. Ondanks de druk die op hen ligt wegens hun
hectische schema weten ze met de steun van hun echtgenotes hun status
veilig te stellen bij het aanbiddende publiek.
‘Vooral de vertolkingen van Coogan en Reilly zijn weergaloos. (...) Deden
Laurel & Hardy ons gieren van het lachen, dan toveren Coogan en Reilly een
melancholische glimlach op ons gezicht.’ (De Morgen)
‘Steve Coogan en John C. Reilly zorgen voor de verrassing van het jaar. (...) Een
liefdevol eerbetoon aan een unieke vriendschap.’ (Vertigo)
‘Niet alleen een warm weerzien, maar ook een heerlijk nostalgische ‘throwback’ naar de kindertijd.’ (Humo)
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische
prijzen.
Vrijdag 20 december om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Zondag 5 januari van 16 tot 18 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70
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ZAP: JUMP XL IN BRUSSEL
Boy’kes en girl’kes! Zit er een waaghals in jou? Of eerder een energiek
springkonijn? Top! Trek losse kleren aan en ga mee naar JumpXL in Brussel.
Spring er van trampoline naar trampoline, maak salto’s, spring over obstakels en tegen wanden aan. Dit alles staat op je te wachten tijdens deze
superactieve, maar knotsgekke springactiviteit. Met bijna 1000 m² aan
trampolines wordt dit fun verzekerd!

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

ACTIVITEITEN KERSTVAKANTIE

Een volgende vakantie loert om de hoek! Leg je schoolwerk even aan de kant
want tijdens de kerstvakantie is er in Kortenberg van alles te doen.
Inschrijven voor de vakantie-activiteiten kan via kortenberg.kwandoo.com.

Maandag 23 december van 12 tot 17 u.
Geboortejaren 2004 - 2006
Vertrek met de bus op de parking van GC Colomba naar
Trampoline Jump Square in Brussel
8 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

GRABBELPAS: STRIPTEKENEN
Ben je creatief? Heb je een niet te stoppen fantasie? Ben je goed in tekenen
en 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!

Maandag 23 december van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2007 - 2010
GC Colomba
8 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

JEUGDFILM: DUMBO
De Disney-tekenfilm over Dumbo, het olifantje met de enorm grote oren,
heb je vast al gezien, maar ken je de nieuwste versie van filmregisseur Tim
Burton al? Het verhaal lijkt wel op de bekende tekenfilm, maar in deze film
krijg je meer te zien over de mensen in en rond het circus. Spannend, want
sommige circusartiesten dragen een duister geheim met zich mee... Heb je
tijdens deze koudste tijd van het jaar behoefte aan een hartverwarmende
film? Schuif dan aan en kijk gezellig mee.

Maandag 23 december van 13.30 tot 15.30 u.
Geboortejaren 2005 - 2013
Jeugdafdeling van de Bib
Kosteloos
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com
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BINNENSPEELDAG

ZAP: SUBTROPISCH ZWEMMEN IN HENGELHOEF

Omdat de Buitenspeeldag in april nog veel te ver weg is en spelen gewoon
heel erg tof is, vindt er voor de vierde keer op rij een Binnenspeeldag plaats in
de kerstvakantie! Kom je op vrijdag 27 december 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?

Ready voor een 140 meter lange duikvlucht in een rubberen band? Een
vrije val van 45°, op 7,5 meter hoogte en met een snelheid van 50 km/u.?
Een nu eens kabbelend rustige, dan weer plots megaheftige wildwaterrivier? 100% extreme fun? Op de golven deinen? En ook eens chillen in de
jacuzzi? No prob! Gooi je zwemgerief bij elkaar en ga helemaal kopje onder
in Hengelhoef!
Maandag 30 december van 10 tot 17 u.
Geboortejaren 2004 - 2006
Vertrek met de bus op de parking van GC Colomba naar
Zwemparadijs Hengelhoef, Houthalen-Helchteren
8 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

Vrijdag 27 december van 10 tot 17 u.
Geboortejaren 2007 - 2015
GC en sporthal Colomba
Kosteloos
Kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene
Inschrijven niet nodig

GRABBELPAS: ESCAPE ROOM MAKEN
Ben je creatief, slim en stoer? Hou je van een uitdaging en heb je geen
schrik om opgesloten te worden? Ideaal, dan is deze dag echt iets voor jou!
Bedenk, ontwerp en bouw je eigen escape room. Verzin raadseltjes, boobytraps en opdrachten, al dan niet rond een thema. Kan jij nog ontsnappen
uit je eigen escape room?

Maandag 30 december van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2007 - 2011
GC Colomba
8 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

TONEELVOORSTELLING: LOTTA EN DE SLODDERKIP
Tijdens de vakantie heb je tijd genoeg om je speelgoed eens een keer op te ruimen. Toch? Maar misschien vind je nog een momentje om een prijswinnende
kindertheatervoorstelling bij te wonen. ‘Lotta en de Slodderkip’ is een vertelvoorstelling, gebracht door vzw Weerwolf. In deze voorstelling wordt duidelijk
waarom opruimen zo belangrijk is! Met een hele hoop verschillende instrumentjes zorgt Lotta voor een afwisselende voorstelling vol humor en interactie.

Maandag 30 december van 15 tot 16 u.
Geboortejaren 2014 - 2017
Jeugdafdeling van de Bib
4 euro per gezinslid. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

Zoeklicht · Kortenberg
december 2019

21

CREANAMIDDAG: POPPENKAST
Hey jij! Hou je van tekenen, knutselen, boetseren en andere creatieve
bezigheden? Heb je op al deze vragen volmondig ‘ja’ geantwoord?
Schitterend! Dan ga je je zeker amuseren tijdens de creanamiddag met als
thema ‘poppenkast’. Vandaag knutsel je je eigen poppenkastje en verzin je
je eigen verhaal hierbij. In samenwerking met Knutsel Knotsel vzw.
Vrijdag 3 januari van 13.30 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2008 – 2012
OC De Zolder
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

AANBOD VAN VORMINGPLUS OOST-BRABANT
INITIATIE: DIY PAKJES SCHITTEREND INPAKKEN
Een geschenk origineel verpakken? Doe inspiratie op tijdens deze workshop! Je maakt een prachtig
pakje, versierd met verschillende materialen. Ook cadeautjes met minder evidente vormen worden niet
vergeten. Een fles lekkere wijn ziet er voortaan heel bijzonder uit! En je ‘envelopje’ met geld? Dat wordt
een echt kunstwerkje. Laat die feestjes maar komen, na deze workshop kan je inpakken als een pro.
Donderdag 12 december van 20 tot 22.30 u.
Ontmoetingsruimte Dienstencentrum
17 euro (12 euro reductieprijs)
Meebrengen: voorwerpen die je wil inpakken, washitape, plakband, schaar, lintjes,
knoopjes, gedroogde planten en kruiden, allerhande papieren, touw, stiften/potloden,
garen, naald, wc-rolletjes, krantenpapier, ...
Meer info en verplicht inschrijven: info@vormingplusob.be, www.vormingplusob.be, 016 52 59 00
Vormingplus heeft een eigen reductietarief. Krijg je een werkloosheids- of ziekte-uitkering
of val je onder het Omnio-statuut dan betaal je dit reductietarief. Met dit reductietarief krijg
je 25% korting op het standaardtarief indien dit hoger is dan 8 euro. Je moet dit vermelden
bij je inschrijving, waarna Vormingplus je telefonisch contacteert voor het juiste statuut.
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(Verenigingsraad Everberg)

KERSTHAPPENING IV: EVERBERG VIERT KERST!

Op zaterdag 7 december slaan diverse Everbergse verenigingen voor
de vierde keer de handen in elkaar voor de organisatie van een gezellige
Kersthappening. Die dag wordt OC Oud Gemeentehuis opnieuw omgetoverd tot een waar kerstdecor. Een wafelstand, een kerst-snackbar in de
cafetaria met kleine snacks, taart, hotdogs, ... aangeboden aan democratische prijzen. Aan de kerstbar kan je proeven van de lekkere Everbergse
Flurk, op de stand van het Erfgoedhuis Kortenberg kan je genieten van een
mok authentieke glühwein. Animatie wordt voorzien door Marc Gaij
(bedenker van Flaviramapark Tevuren, Hoeminnelic, Emballage Kado,...).
Terwijl de kleintjes genieten van leuke films in het kinderdorp kunnen de
ouders ongestoord rondslenteren tussen de verschillende standjes met
een gevarieerd aanbod.

juwelen, bijenproducten, schilderkunst, ... Als nog niet alle cadeautjes
onder jouw boom liggen, is dit zeker de ‘place to be’.
Heb je toch nog vragen of wil je zelf graag nog deel uitmaken van deze
happening? Aarzel niet om de Verenigingsraad Everberg te contacteren:
kersthappening.everberg@gmail.com of telefonisch op 0476 99 22 51.

Op de commerciële markt bieden diverse standhouders zowel zelfgemaakte als commerciële artikels aan: handgemaakte kerstkaarten,

De Verenigingsraad kijkt er al naar uit om je te mogen verwelkomen:
Verenigingsraad Everberg in samenwerking met KVLV, TeDE, Hubevo, De
Snuffelaars, Erfgoedhuis Kortenberg, Gezinsbond, Bijenhouders
Kortenberg, Het Kader, Fidastic, Het Draadatelier, Cafetaria Everberg en
GBS De Negensprong.

(Conek)

(vtbKultuur Kortenberg)

VERJAARDAGSCONCERT

Conek organiseert een uniek concert. Dit wordt gebracht door minstens 100
muzikanten ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van Jeroen Moons als
dirigent van vier muziekverenigingen. Conek nodigt je uit op zaterdag 7
december in GC Colomba te Kortenberg, aanvang om 20 u. Het programma omvat zowel klassieke muziek, filmmuziek als echte meezingers.
De inkomprijs bedraagt 10 euro. Kaarten zijn te bekomen bij de muzikanten
en bestuursleden. Je kan ook reserveren op verjaardagsconcert25@gmail.com
of telefonisch via 0472 26 09 34. Hou er rekening mee dat het aantal plaatsen beperkt is. Kom gerust langs, een leuke avond verzekerd!

MUZIKALE STRELINGEN: LOTTE VERSTAEN,
MEZZOSOPRAAN, EN LUCA STRIJKERSENSEMBLE
O.L.V. MARC TOOTEN
Het programma van strijkersensemble bevat dit jaar enkele van de meesterwerken voor deze bezetting: de Holbergsuite van Grieg en de Serenade
van Elgar die iedereen wel ooit gehoord heeft. Daarnaast is er een ZuidAmerikaans uitstapje naar de tango en een vocaal één-tweetje met een
van de zangeressen. Het is in deze bezetting dat jonge strijkers ervaren wat
het betekent om met circa 25 mensen een homogene klank, stijl, timing
en frasering te ontwikkelen en hiermee een publiek te bekoren.
Op het programma staat:
•
•
•
•
•

Grieg: Holberg Suite
Elgar: Serenade
Piazolla: Libertango en Oblivion
Mendelssohn: String Symphony
Mozart: Concertaria ‘Ch’io mi scordi di te? Non temer, amato bene’

Een exclusieve samenwerking met LUCA School of Arts, campus Lemmens Leuven

Zaterdag 7 december om 20 u.
GC Colomba
10 euro
Meer info: verjaardagsconcert25@gmail.com of 0472 26 09 34

Zondag 8 december van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
16 euro, 14 euro VVK, 12 euro leden.
Kaarten ook aan de UiTbalie in de Bib
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg, kortenberg@vtbkultuur.be
of 02 759 84 66
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(UPC KULeuven campus Kortenberg)

MOVIE BLUES: EEN DONKERE KOMEDIE ALS AFSLUITER...
HAPPY END
Happy End is een portret van de welgestelde familie Laurent. Drie generaties leven samen onder een
dak: de suïcidale opa (Jean-Louis Trintignant), die stilaan zijn verstand verliest, zijn kinderen (Isabelle
Huppert en Matthieu Kassovitz, die in de film getrouwd is met onze landgenote Laura Verlinden) en
hun kroost. De gebeurtenissen in de film worden grotendeels door de ogen van de twaalfjarige Eve
(de Belgische Fantine Harduin) verteld. Maar als je dacht dat de blik van een kind Haneke als regisseur
milder zou maken, dan denk je fout... De titel is - uiteraard - ironisch. De film wordt ingeleid door Dr.
Dirk De Wachter, psychiater. Iedereen welkom!

Movie Blues = films ‘met een link
naar geestelijke gezondheidszorg’

Woensdag 11 december om 20 u.
Congrescentrum UPC KULeuven, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Kosteloos, gelegenheid tot napraten bij een glaasje
Meer info en aanmelden (niet verplicht, wel handig): movieblues@upckuleuven.be

(Bergsport Vlaams-Brabant)

(WZC Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes)

KLIM NAAR DE TOP:
MONT BLANC & MATTERHORN

EIGENTIJDSE KERSTMARKT IN
WZC ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES
Het woonzorgcentrum viert Kerst met de verkoop van sfeervolle decoratie,
bloemstukken in een kerstkleedje, snoepgoed, wafels, ... In de brasserie kan
je genieten van lekker gebak, aangepaste dranken en een vrolijke kerstsfeer.
De kerstmarkt is gratis en vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15
december, telkens van 13.30 tot 18 u., op het Dorpsplein 10 te Erps-Kwerps.

Je droomt ervan om de Mont Blanc of de Matterhorn te beklimmen? Of je
bent gefascineerd door bergen of Alpinisme? Dan is deze info- en fotoavond van Bergsport Vlaams-Brabant iets voor jou. Bart Overlaet, UIAGMberggids, vertelt aan de hand van foto’s over beide beklimmingen: welke
routes zijn mogelijk, hoe moeilijk is dat, wat moet je kunnen, zijn er gevaren, ... Bart geeft een antwoord op al je vragen.
Vrijdag 13 december om 20 u.
GC Colomba
5 euro niet-leden, 4 euro leden
Meer info: www.bvlb.be

Zaterdag 14 en zondag 15 december van 13.30 tot 18 u.
WZC O.L.V. Lourdes, Dorpsplein 10, Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info: animatie@olvlourdes.be
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(Vocaal Ensemble Thaleia)

KERSTCONCERT MET ALS THEMA ‘DIEREN’

Vocaal ensemble Thaleia brengt een kerstconcert met als thema ‘dieren’. Het wordt een gevarieerd
programma met uiteenlopende genres in verschillende talen en een vleugje kerststemming. Laat
je verrassen door de muzikale keuze van deze groep zangers onder leiding van Roland Mathews.
Zondag 15 december om 15 u.
OC De Zolder
12 euro, 10 euro VVK
Meer info: dosselaere@gmail.com, www.thaleia.be of 0473 863 758

(UPC KULeuven campus Kortenberg)

WARMATHON

(Ouderraad Vrije Basisschool Mater Dei)

WINTERPRET @ MATER DEI

De jongeren op afdeling Beaufort zetten net als vorig jaar samen met het
hele ziekenhuis hun sportieve benen in voor het goede doel! Loop of wandel je ook graag mee? Wees van harte welkom! Reken op een boeiende
locatie om te lopen, een aangename, warme sfeer, een unieke blik achter
de muren van het ziekenhuis. De warmathondag wordt afgesloten met
animatie en een optreden van De Troubadours.
Deze activiteit kadert in de Warmste Week.

Voor het leukste en gezelligste kerstfeestje van Erps-Kwerps en omstreken
moet je op donderdag 19 december in Mater Dei zijn! Op die dag organiseert de Ouderraad in samenwerking met de kinderen, leerkrachten en
directie van de school de derde editie van ‘Winterpret @ Mater Dei’.
De kinderen en leerkrachten organiseren een gezellige en feeërieke kerstmarkt voor het goede doel. De Ouderraad omkadert het geheel met talrijke
activiteiten én eet- en drankstanden.
De kerstmarkt start om 15.35 u. samen met de verkoop van (warme) dranken
en verse wafels en pannenkoeken. Vanaf 16 u. start het volledige programma:
kindergrime, het ‘glazen MD-huis’ én - als hoogtepunt - een optreden van
het Mater Dei kinderkerstkoor. Ook de kerstman komt langs. Ondertussen
kan je verder genieten van verse soepen, pasta, lekkere braadworsten van het
Silsomhof, wafels en pannenkoeken, glühwein, cava en zoveel meer.

Woensdag 18 december van 10 tot 12 u. voor scholen en van 14
tot 17 u. voor iedereen
Beaufort UPC KU Leuven, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
10 euro, 25 euro per klas
Inschrijven is noodzakelijk: upckuleuven.be/nl/agenda/warmathon

De kinderen, leerkrachten, directie en Ouderraad hopen je te mogen verwelkomen samen met familie, buren en vrienden!
Donderdag 19 december om 15.35 u.
Vrije Basisschool Mater Dei, Engerstraat 10, Erps-Kwerps
Meer info: www.materdei-ek.be
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(Gezins- en jongerenwerking Bonzaï)

(vtbKultuur Kortenberg)

STILVALLEN IN DE ADVENT MET JÜRGEN
METTEPENNINGEN. OVER ECOLOGIE,
ARMOEDE, RELATIES, MIGRATIE EN DIALOOG

BEETHOVEN, DE GROTE
GEWELDENAAR

Binnen het jaarthema ‘Van Niets naar
Iets’ staan we op weg naar Kerstmis
stil bij de schepping in haar vele
facetten. We laten ons hierbij op weg
zetten door Jürgen Mettepenningen,
theoloog en bisschoppelijk afgevaardigde voor onderwijs in MechelenBrussel.
In zijn onlangs verschenen boek ‘Franciscus. Zien, oordelen en handelen in
een wereld die op hol slaat’ analyseert hij het ideeëngoed van paus
Franciscus. Een boek over vreugde en hoop, maar ook over het verdriet en
de angst van mensen vandaag.
Vijf terreinen waar onze wereld met zichzelf in de knoop ligt, vijf centrale
thema’s in Franciscus’ boodschap: de armoede in de wereld en in onze
samenleving, liefde en menselijke relaties in een individualistische cultuur, de
bedreigde toekomst van onze planeet, interreligieuze dialoog en verstandhouding, en het wereldwijde fenomeen van migratie waardoor miljoenen
mensen op de vlucht zijn, op zoek naar een menswaardig bestaan. Vragen
en uitdagingen waarvoor we onmogelijk onverschillig kunnen zijn. Ze gaan
ons allen aan, wat onze levensbeschouwing ook is. Voor ieder van ons gaat
het over zien, oordelen en handelen in het concrete leven, hier en nu.
Mettepenningen is ervan overtuigd dat Franciscus’ woorden van betekenis
zijn voor de toekomst van onze samenleving. Of je nu gelovig bent of niet,
de paus intrigeert en fascineert...
Van harte welkom om het met eigen oren te ontdekken!
Donderdag 19 december om 20 u.
St-Pieterskerk te Kwerps
Toegang: 5 euro (drankje inbegrepen)
www.bonzaiwerking.be of 02 757 12 43

Verteltheater door Jos Meersmans
In maart 1827 overlijdt Ludwig van Beethoven. De uitvaart was een van de
meest memorabele die Wenen ooit heeft meegemaakt. De scholen waren
gesloten. Een menigte van wel tienduizend zielen volgde het stoffelijk
overschot. Onder hen Franz Schubert. Hij vertelt ons wat hij weet over zijn
idool, over zijn liefdes en zijn passies. Maar hij staat ook stil bij wat
Beethoven groot maakte: de verbijsterende vernieuwing van zijn muziek.
En terwijl hij zelf langzaam aftakelt aan syfilis en weet dat hem met zijn
dertig levensjaren niet veel tijd meer overblijft, beseft Schubert maar al te
goed dat hij een dwerg zal blijven naast deze reus. Op 16 december 2020
zal het 250 jaar geleden zijn dat Beethoven geboren werd. Wereldwijd zal
met veel luister de verjaardag herdacht worden van een man wiens
muziek in ons collectief geheugen gegrift staat met het noodlotmotief uit
de vijfde symfonie of het begin van de Mondscheinsonate. Jos Meersmans,
boeiend verteller, auteur en acteur van vele componistenportretten kruipt
voor de gelegenheid in de huid van Schubert.
Jos Meersmans studeerde musicologie aan de KU Leuven en was tot zijn
pensionering eind 2011 leraar muziekgeschiedenis en algemene muziekcultuur aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven. Jarenlang was hij
medewerker van BRT 3, Radio 3, nu Klara. Hij heeft zich in de jaren tachtig
en negentig ingespannen voor het herstel van het Leuvens
Orgelpatrimonium en reist sinds 1983 rond in Vlaanderen en Nederland.
Zondag 22 december van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
14 euro, 12 euro VVK, 10 euro leden.
Kaarten ook aan de UiTbalie in de Bib
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

(Volleybalclub Sterko Kortenberg)

VOLLEYBAL WINTERSTAGE

De 10de editie van de winterminivolleybalstage vindt plaats van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 december in de polyvalente zaal van
Erps-Kwerps. De stage begint elke dag om 9 u. en eindigt om 17 u. Ben je
tussen 8 en 16 jaar oud en heb je zin om eens te volleyballen? Schrijf je dan
nu in via www.sterko.be. Ook voor meer concrete informatie kan je hier
terecht. Sportieve groeten en hopelijk tot dan!

Van donderdag 26 tot zaterdag 28 december van 9 tot 17 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Meer info: www.sterko.be
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(Sportregio Dijle & Hageland)

FAMILIEZWEMDAGEN

Op vrijdag 27 en maandag 30 december kan je met het hele gezin
kosteloos zwemmen in Sportoase te Leuven. De verplaatsing is met eigen
vervoer en kinderen dienen vergezeld te worden door een volwassene. Je
kan voor een van beide dagen kiezen. Je komt dan wel tussen bepaalde
tijdsperiodes om de spreiding doorheen de dag te garanderen. Na inschrijving zal er op jouw ticket een datum en 9 u. staan. Dit wil dus niet zeggen
dat je dan moet komen. Je kiest zelf wanneer je komt tussen 9 u. en 18 u.
Zolang de voorraad strekt en enkel voor inwoners van Kortenberg.
Vrijdag 27 en maandag 30 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
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Jaks !

(Jeugdhuis Den Aap)

KERSTBAR

Op vrijdag 14 december organiseert jeugdhuis Den Aap zijn vierde
Kerstbar. Er zullen tal van drankjes aanwezig zijn waaronder glühwein,
jenever en warme chocolademelk. Voor de hongerigen zullen er hotdogs
te verkrijgen zijn. Kom zeker eens kijken naar de gezellige inkleding en
warme sfeer. Buiten wordt er gestart om 18 u. om vervolgens rond middernacht naar binnen te verhuizen.
Vrijdag 14 december om 18 u.
Jeugdhuis Den Aap, Louis Andriesstraat 7A, Meerbeek
Kosteloze inkom
Meer info: facebook.com/jhdenaap.meerbeek
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de gemeente en het Welzijnshuis en de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be
en in de UiTagenda op www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer
Zo 01/12/19
van 09:30 tot 12:00

Wat
Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg

Ma 02/12/19, 09/12/19, KVLV Everberg wandelt!
16/12/19, 23/12/19 en
30/12/19
van 14:00 tot 16:00
Ma 02/12/19 en
09/12/19
van 19:30 tot 21:30

Organisator

Waar

Info

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein, Kortenberg

Kosteloos, 02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be

KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

Kosteloos,
02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be

OC De Zolder

€ 15, 016 52 59 00,
info@vormingplusob.be

Variaties voor je haar (volzet) Vormingplus
Oost-Brabant

Ma 02/12/19, 09/12/19, Salsation volwassenen
16/12/19, 23/12/19 en
30/12/19
van 20:00 tot 21:00

Fidastic

Turnzaal De Boemerang

€ 5,
info@fidastic.be,
0476 99 22 51

Woe 04/12/19,
11/12/19, 18/12/19 en
25/12/19
van 11:30 tot 14:00

Dorpsrestaurant

Dienstencentrum
Kortenberg

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 22, Erps-Kwerps

€ 8,
www.welzijnshuiskortenberg.be,
02 755 30 70

Woe 04/12/19
van 13:00 tot 14:00

Fiets graveren

Gemeente Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Kosteloos

Woe 04/12/19
van 14:00 tot 15:00

Voorleesuurtje: Mee op het
vliegend tapijt

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 04/12/19,
11/12/19, 18/12/19 en
25/12/19
van 14:00 tot 16:00

Musicallessen

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

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

Do 05/12/19

Bezoek van de Sint
op de markt

Marktkramers
Kortenberg

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos

Do 05/12/19
van 13:00 tot 18:00

Feest 5 jaar NOAH Kortenberg Welzijnshuis Kortenberg NOAH Kortenberg,
en Familiehulp
Zonnelaan 5, Kortenberg

Do 05/12/19
van 13:30 tot 16:30

Creatieve hobbyclub

noah.kortenberg@familiehulp.be of 02 757 68 07,
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be of 02 755 23 10

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
02 759 39 81, kvlveverberg@gmail.com,
Annonciadenstraat 23, Everberg www.kvlv-everberg.be

Vrij 06/12/19, 13/12/19, Salsation kinderen
20/12/19 en 27/12/19
van 19:00 tot 20:00

Fidastic

Turnzaal De Negensprong

€ 5,
info@fidastic.be,
0476 99 22 51

Vrij 06/12/19, 13/12/19, Salsation volwassenen
20/12/19 en 27/12/19
van 20:00 tot 21:00

Fidastic

Turnzaal De Negensprong

€ 5,
info@fidastic.be,
0476 99 22 51

Vrij 06/12/19
van 20:00 tot 23:00

De Schrijfwijzen: Het Groot
Dictee Heruitgevonden

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Vrij 06/12/19
van 20:00 tot 22:00

Altijd onderweg... naar
Compostela. Lezing door
Frederik Claeys

vtbKultuur Kortenberg

€ 7, € 6 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 0475 31 57 29

Residentie Hertog Jan,
Leuvensesteenweg 348,
Kortenberg
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Vertrek OC Berkenhof

Info

Za 07/12/19
van 07:40 tot 19:30

Daguitstap: Herentals
(Art Center Hugo Voeten),
Tongerlo (Abdij en da
Vincimuseum)

vtbKultuur Kortenberg

€ 47, € 43 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be,
0475 31 57 29

Van za 07/12/19
tot za 14/12/19

Warme boekenverkoop
in de Bib

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Za 07/12/19
van 09:00 tot 12:00

Afhaalmoment plantgoed

Dienst Milieu

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Za 07/12/19 en 21/12/19 Lessen kantklossen
van 09:00 tot 16:00

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

Za 07/12/19
van 14:00 tot 17:00

Opendeurdag Serviceflats
Dry Coningen

Welzijnshuis Kortenberg Serviceflats Dry Coningen,
Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg

gezondheid-en-zorg@kortenberg.be of
02 755 23 10

Za 07/12/19
van 15:00 tot 21:00

Kersthappening IV:
Everberg viert Kerst!

Verenigingsraad
Everberg

OC Oud Gemeentehuis

0476 99 22 51,
kersthappening.everberg@gmail.com

Za 07/12/19
van 19:00 tot 23:30

4de Luisterrijke Quiz

Oudercomité De
Boemerang

OC Atrium

€ 20,
www.facebook.com/events/1283231645182125/

Za 07/12/19
van 20:00 tot 22:30

Verjaardagsconcert

Conek

GC Colomba

€ 10, verjaardagsconcert25@gmail.com,
0472 26 09 34

Zo 08/12/19
van 10:00 tot 12:00

Godly Play voor jong en oud Gezins- en
Sint-Pieterskerk,
€ 1,
jongerenwerking Bonzaï Sint-Pietersplein 1, Erps-Kwerps www.bonzaiwerking.be, 02 757 12 43

Zo 08/12/19
van 10:30 tot 12:00

Muzikale Strelingen:
vtbKultuur i.s.m. LUCA
Lotte Verstaen, mezzosopraan, School of Arts
en LUCA Strijkersensemble
o.l.v. Marc Tooten

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 16, € 14 VVK, € 12 leden,
kaarten ook aan de UiTbalie in de Bib,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 0475 31 57 29

Zo 08/12/19
om 13:30

Kom Sinterklaas en zijn
Pieten uitzwaaien!

Dienst Jeugd i.s.m.
het Huis van het Kind
Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos,
kortenberg.kwandoo.com,
jeugd@kortenberg.be, 02 755 22 80

Zo 08/12/19
om 14:00

De Warmste Week:
E'berg rocks!

WTC OA

Parochiezaal Everberg,
€ 3,
Annonciadenstraat 23, Everberg kosteloos voor kinderen tot 12 jaar

Di 10/12/19
van 18:00 tot 20:00

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Brasserie WZC OLV Lourdes,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

kortenberg.rodekruis.be,
bloed@kortenberg.rodekruis.be

Woe 11/12/19

Bloemschikclub

Femma Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

€ 10, € 7 leden, 02 759 44 23,
www.femma.be/nl/groep/erps-kwerps

Woe 11/12/19
om 20:00

Movie Blues: Een donkere
komedie als afsluiter...
Happy End

UPC KULeuven campus
Kortenberg

Congrescentrum UPC KULeuven, Kosteloos,
Leuvensesteenweg 517,
movieblues@upckuleuven.be
Kortenberg

Do 12/12/19
van 17:30 tot 20:00

Feestproeverij op de Buurderij Boeren & Buren

Parochiezaal Everberg,
www.boerenenburen.be/nl-BE/assemblies/7718,
Annonciadenstraat 23, Everberg 0478 65 65 37

Do 12/12/19
van 20:00 tot 22:30

Initiatie: DIY pakjes
schitterend inpakken

Vormingplus
Oost-Brabant i.s.m.
Dienstencentrum

Lokaal Dienstencentrum

Vrij 13/12/19
van 16:00 tot 22:00

De kerstmarkt met
een warm en sociaal hart

Welzijnshuis Kortenberg Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, www.kortenberg.be,
sociale.dienst@kortenberg.be, 02 755 30 70

Vrij 13/12/19
van 19:00 tot 22:00

De Bib Late Night

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Vrij 13/12/19
van 20:00 tot 22:00

Mont Blanc of Matterhorn
beklimmen: iets voor jou?

Bergsport
GC Colomba
Vlaams-Brabant (BVLB)

€ 5 niet-leden, € 4 leden,
www.bvlb.be

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

€ 80 beginners (materiaal inbegrepen), € 50
gevorderden (prijzen voor een volledig lesjaar),
kantschool.kortenberg@skynet.be

€ 17,
info@vormingplusob.be,
www.vormingplusob.be, 016 52 59 00
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Za 14/12/19
van 13:30 tot 17:00

Europalia Roemenië,
vtbKultuur Kortenberg
Ancestors & Rituals, optreden
dans- en muziekgroep

Samenkomst station Kortenberg € 15, € 10 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 0475 31 57 29

Za 14/12/19 en
zo 15/12/19
van 13:30 tot 18:00

Eigentijdse kerstmarkt
in WZC Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes

WZC Onze-Lieve-Vrouw WZC Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes
van Lourdes?
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

Kosteloos,
animatie@olvlourdes.be

Za 14/12/19
om 18:00

Kerstbar

Jeugdhuis Den Aap

Jeugdhuis Den Aap, Louis
Andriesstraat 7A, Meerbeek

Kosteloze inkom,
www.facebook.com/jhdenaap.meerbeek/

Zo 15/12/19
van 09:15 tot 18:00

Dagtocht 20 km te Diest

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein,
Kortenberg

Kosteloos,
0470 76 89 56, www.witlooftrekkers.be

Zo 15/12/19
van 14:30 tot 19:00

Winterontmoeting met
vtbKultuur Kortenberg
terugblik 2019 + voorstelling
programma 2020

GC Colomba

€ 10, € 8 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 0475 31 57 29

Zo 15/12/19
van 15:00 tot 18:00

Kerstconcert met als thema: Vocaal Ensemble Thaleia OC De Zolder
dieren

€ 12, € 10 VVK, 0473 86 37 58,
dosselaere@gmail.com, www.thaleia.be

Di 17/12/19 en
woe 18/12/19

Bloemschikken

Die Blomme

GC Colomba

€ 60 voor 9 lessen van september 2019 tot en
met mei 2020, info:
02 759 20 09, micheline.matterne@skynet.be of
0476 26 99 92, edith.dewit-vanhaelen@skynet.be

Woe 18/12/19
van 10:00 tot 12:00 en
van 14:00 tot 17:00

Warmathon

UPC KULeuven
campus Kortenberg

Beaufort UPC KU Leuven,
Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg

€ 10, € 25 per klas,
upckuleuven.be/nl/agenda/warmathon

Do 19/12/19

Bezoek van de Kerstman
op de markt

Marktkramers
Kortenberg

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos

Do 19/12/19
van 15:35 tot 21:00

Winterpret @ Mater Dei

Ouderraad Mater Dei

Vrije Basisschool Mater Dei,
Engerstraat 10, Erps-Kwerps

www.materdei-ek.be

Do 19/12/19
van 19:30 tot 22:00

Workshop:
Cocktails maken doe je zo!

Markant
Groot-Kortenberg

OC De Zolder

€ 20, € 15,
markantvzw.be/markant/activiteiten/cocktailsmaken-doe-je-zo

Do 19/12/19
van 20:00 tot 22:00

Stilvallen in de advent
Gezins- en
Sint-Pieterskerk,
€ 5,
met Jürgen Mettepenningen. jongerenwerking Bonzaï Sint-Pietersplein 1, Erps-Kwerps www.bonzaiwerking.be, 02 757 12 43

Do 19/12/19
van 20:00 tot 22:30

Winteravond: Klimaatrobuust Bezoekerscentrum
stedelijk groen:
Groene Vallei
ecosysteemdiensten troef
door professor Martin Hermy

Vrij 20/12/19
van 14:00 tot 16:00

Mantelzorgcafé

Lokaal Dienstencentrum OC Berkenhof, lokaal 1.8

Kosteloos,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10

Vrij 20/12/19
om 20:00

Film in de Bib: 'Stan & Ollie'

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Vrij 20/12/19
van 20:00 tot 22:00

Creales 'kerstboompje'

KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

€ 5, 02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com, www.kvlv-everberg.be

Zo 22/12/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Zaventem

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein, Kortenberg

Kosteloos, 0486 06 68 26,
www.witlooftrekkers.be

Zo 22/12/19
van 10:30 tot 12:00

Beethoven, de grote
geweldenaar. Verteltheater
door Jos Meersman

vtbKultuur Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 14, € 12 VVK, € 10 leden, kaarten ook aan
UiTbalie in de Bib,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 0475 31 57 29

Ma 23/12/19
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Striptekenen

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Bezoekerscentrum Groene Vallei, www.natuurpunt.be/agenda,
Lelieboomgaardenstraat 60,
0490 11 31 94,
Erps-Kwerps
gerd.vanthienen@natuurpunt.be
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Ma 23/12/19
van 12:00 tot 17:00

ZAP: Jump XL in Brussel

Dienst Vrije Tijd

Vertrek op parking GC Colomba, € 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
Trampoline Jump Square
kortenberg.kwandoo.com

Ma 23/12/19
van 13:30 tot 15:30

Jeugdfilm: Dumbo

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Van do 26/12/19 tot
za 28/12/19
van 09:00 tot 17:00

Volleybal winterstage

Volleybalclub Sterko
Kortenberg

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

www.sterko.be

Vrij 27/12/19
van 09:00 tot 18:00

Zwemdagen in Sportoase
Leuven

Sportregio
Dijle Hageland

Sportoase Leuven, Philipssite 6 Kosteloos,
(eigen vervoer)
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Vrij 27/12/19
van 10:00 tot 17:00

Binnenspeeldag

Dienst Vrije Tijd

Sporthal en GC Colomba

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

Ma 30/12/19
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas:
Escape room maken

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Ma 30/12/19
van 09:00 tot 18:00

Zwemdagen in Sportoase
Leuven

Sportregio
Dijle & Hageland

Sportoase Leuven, Philipssite 6 Kosteloos,
(eigen vervoer)
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Ma 30/12/19
van 10:00 tot 17:00

ZAP: Subtropisch zwemmen Dienst Vrije Tijd
in Hengelhoef

Ma 30/12/19
van 15:00 tot 16:00

Toneelvoorstelling:
Lotta en de Slodderkip

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

€ 4 per gezinslid, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com, 02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be

Vrij 03/01/20
van 13:30 tot 16:30

Creanamiddag: Poppenkast

Dienst Vrije Tijd

OC De Zolder

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Zo 05/01/20
van 16:00 tot 18:00

DAG 5

Gemeentebestuur
Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos,
cultuur@kortenberg.be, 02 755 30 70

Vertrek op parking GC Colomba, € 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
Hengelhoef Houthalen
kortenberg.kwandoo.com

ADRESSEN

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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Hoe contact opnemen met de diensten van gemeente of Welzijnshuis?
Per telefoon:
Alle diensten
UiTbalie
Bibliotheek
Dienstencentrum

02 755 30 70
02 755 22 80
02 755 22 90
02 755 23 10

E-mail
Centrale e-mailadressen:
info@kortenberg.be
voor infovragen
meldingen@kortenberg.be om een probleem te melden
klachten@kortenberg.be	wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening van
gemeente of Welzijnshuis
Rechtstreekse e-mailadressen voor de diensten vindt u op www.kortenberg.be.
Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal- & Snelbalie
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 9 tot 12 u.
Woensdag			
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s
voor Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de
activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de
UiTdatabank.be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar
deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
formulier) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze
instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke webstek:
kortenberg.be/artikels-voor-zoeklicht-aanleveren
Dit moet ten laatste op 25 november 2019 gebeuren voor het januarinummer, en ten laatste op 25 december 2019 voor het februarinummer.
Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
webstek en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij een
bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur deze naar
zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s doorstuurt, betekent
dit dat u ons de toestemming geeft om deze te publiceren in
Zoeklicht, en dit op de plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het meest gepast lijken.

Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Woensdag		
Zaterdag		
Bibliotheek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van 9 tot 12 u.
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
van 9 tot 12 u. (behalve Leren,
Ondernemen & Werken)

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.

Recyclagepark
Noodbosweg 100
info@ecowerf.be of 02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 tot 16 u.
Opgelet: u kunt het recyclagepark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd

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 en Welzijnshuis Kortenberg,
Alexandra Thienpont, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg,
Mit Van Gompel, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
IPM printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 januari 2019. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 november 2019 worden
ingediend. Voorstellen voor het februarinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 december 2019 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op donderdag 28 november
2019 om 13 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht
als ze de redactieraad willen bijwonen.

Samana · Dirkfonds
Stefanie’s Rozen Fonds
Dit jaar draagt het Welzijnshuis Kortenberg deze goede doelen een warm hart toe!

VRIJDAG 13 DECEMBER 2019
van 16 tot 22 u., Dr. V. De Walsplein, Kortenberg

Meer info: welzijnshuis@kortenberg.be,
75530
30 70
www.kortenberg.be/kerstmarkt-2019
Meer info: welzijnshuis@kortenberg.be,
0202755
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