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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)

Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
1 november (Allerheiligen): Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
3-4 november: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
10-11 november: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
17-18 november: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
24-25 november: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60



Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse,
Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Geen wachtdienst in Kortenberg

Pensioenzitdagen

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 5 november van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 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 kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.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 5 november: zachte plastics
Vrijdag 9 november: huisvuil en gft
Woensdag 14 november: snoeihout
Maandag 19 november: pmd en papier en karton
Vrijdag 23 november: 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

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 5 november

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 8 november van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
pz.herko@police.belgium.eu - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
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
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Gemeenteraad
Volgende gemeenteraad
Maandag 5 november 2018
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
DUIK DE AVOND IN, SPRING DE BUS OP!

GRATIS NACHTBUSSEN
vrijdag- en zaterdagnacht

‘Vollenbak’ feesten en toch op het gemak naar huis? Maar liefst 17
nachtlijnen zorgen ervoor dat u ook ’s avonds en ’s nachts comfortabel
op uw bestemming en veilig weer thuis geraakt. U hoeft er zelfs niet
voor te betalen, daar zorgt onze gemeente voor.
Welke nachtbussen bedienen onze gemeente?
Nachtbus 352 Kortenberg - Erps-Kwerps - Leuven
Nachtbus 358 Kortenberg - Leuven
Wanneer rijdt de nachtbus?
Op vrijdag- en zaterdagnacht tussen 23 en 3 u. Check www.delijn.be
voor de exacte dienstregeling.

Duik de avond in,
spring de bus op
Ontdek alle voordelen op delijn.be/nachtbus

Gratis
Dankzij de financiële tussenkomst van onder andere onze gemeente zijn
verplaatsingen met de nachtbussen gratis binnen een bepaalde zone.

Meer info: www.delijn.be/nachtbus

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

GRATIS INZAMELPERIODE BLADAFVAL OP HET GEMEENTELIJK
CONTAINERPARK

Tijdens de maanden november en december kunt u kosteloos uw bladafval inleveren op het containerpark. Het
bladafval mag niet gemengd zijn met grasmaaisel of ander tuinafval.
Op een 30-tal gemeentelijke locaties zullen bladkorven geplaatst worden waar bladeren afkomstig van het openbaar
domein in terechtkunnen. Deze korven mogen enkel gebruikt worden voor het inzamelen van bladafval afkomstig
van het openbaar domein. Bladkorven waarvan oneigenlijk gebruik wordt vastgesteld, zullen verwijderd worden.
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GEMEENTEBESTUUR

HOE WARM IS UW HUIS?

Veel woningen in Kortenberg verliezen nog te veel energie terwijl dit
vaak met eenvoudige ingrepen kan aangepakt worden. We staan er
vaak niet bij stil welke gevolgen het verlies aan energie kan hebben op
het milieu en op onze portemonnee. Energiezuinig wonen hoeft niet
ingewikkeld te zijn. Met enkele ingrepen kan het energieverbruik van
uw woning serieus beperkt worden.
Via de nieuwe online tool ‘mijn warm huis’ kunt u via enkele eenvoudige vragen op mijnwarmhuis.be/kortenberg te weten komen hoe u
eraan begint.
Superisolerende ramen, een nieuwe verwarmingsketel of
warmtepomp?
Bekijk welke investeringen het meeste opbrengen. Met een gepersonaliseerd stappenplan kunt u een geïnformeerde keuze maken. De eerste
focus is het isoleren van daken, gevels, vloeren en ramen. Hand in hand
met isolatie gaan ventilatie en slimme verwarming. De tool toont de
verschillende mogelijkheden met het oog op de toekomst. Ook opties
om te kiezen voor hernieuwbare energie – zoals een warmtepomp,
zonnepanelen of een zonneboiler – komen aan bod.

GEMEENTEBESTUUR

Een eenvoudig en gepersonaliseerd stappenplan geeft per ingreep een overzicht van
de geschatte investeringskost, de beschikbare premies en de jaarlijkse energie- en
CO2- besparing.
U kunt zelf de verschillende mogelijkheden berekenen om de energiefactuur te laten dalen. De gemeente Kortenberg helpt verder met premies, advies en begeleiding op maat. Zo is een energiezuinig huis gerealiseerd voordat u het weet.
Zijn er toch bepaalde zaken die niet duidelijk zijn, dan is het woonloket
van Woonwijzer Midden-Brabant beschikbaar om op uw vragen te
beantwoorden. Een afspraak met de woonconsulent maakt u via
0496 12 86 64 of kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be.
mijnwarmhuis.be/kortenberg

LAATSTE KANS VOOR DE STOOKOLIETANKSLAG
Oude, buiten gebruik
gestelde stookolietanks kunnen vroeg of
laat beginnen lekken,
zodat ernstige vervuiling kan ontstaan. De
kosten voor de sanering kunnen dan hoog
oplopen.

De milieuwetgeving
bepaalt dat elke tank
die buiten gebruik
gesteld is, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd moet worden. Indien de verwijdering wegens technische aspecten niet mogelijk is, moet de tank gereinigd en opgevuld
worden.

Om de kosten voor het
verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken,
organiseren een aantal
gemeenten samen
een stookolietankslag.
In 2017 stapte de gemeente Kortenberg samen met zeven andere gemeenten in dit project van Interleuven en werd er een firma gekozen om de
werken uit te voeren. Na de uitvoering van de werken zal deze firma de
vereiste attesten van buitengebruikstelling van de tank overmaken aan de
inwoner. Dit project zal eind 2018 stopgezet worden.
Bent u geïnteresseerd om nog deel te nemen aan dit project, dan kunt
u dit – geheel vrijblijvend – aangeven op het invulformulier via volgende link: extranet.interleuven.be/tankslag
Indien u niet beschikt over internet, neem dan contact op met de milieudienst via 02 755 30 70.
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KOSTELOOS DUURZAAM BOUWADVIES TOT 31 DECEMBER 2018
Gaat u (ver)bouwen?
Gaat u grondig verbouwen of plant u een nieuwbouw? Dan kunt u bij
DuboVlaamsBrabant terecht voor duurzaam bouwadvies.
Wat?
• advies op het vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, energiezuinige
verwarmingssystemen, waterbesparing, gebruik van hemelwater,
Heb duurzaam
je eenmateriaalgebruik;
algemene vraag
• persoonlijk
maat, helder en duidelijk;
over
wonenadvies
en op
bouwen?
• kwalitatief en onafhankelijk advies, gebaseerd op de Vlaamse
Voor vragen over premies, fiscale
Maatstaf
Bouwen
voordelen
ofDuurzaam
andere algemene
• vervangt
geenszinsenhetbouwen,
werk vankan
de architect (geen diepgaande
vragen
over wonen
technische
berekeningen
of
detailuitwerkingen);
je terecht bij je gemeente of het
• duurt maximaal
wooninfopunt
in je3 uur.
buurt.

Bouw- of
verbouwplannen?

Altijd met
advies

Heb
je een gespecialiseerde
Praktisch?
vraag
je uitgebreid
Situatieof1: wens
U hebt ontwerpplannen
voor een nieuwbouw of grondige
advies
over duurzaam
verbouwing?
bouwen?
Vanaf het ogenblik dat de eerste ontwerpplannen op tafel liggen kunt u

Dan
kan jebouwadvies
ook terecht
bijUhet
duurzaam
vragen.
maakt een afspraak en komt langs. Uw
Provinciaal
Steunpunt
architect is eveneens welkom.Duurzaam
De adviseur neemt samen met u uw planBouwen - DuboVlaamsBrabant.

nen kritisch onder de loep en geeft extra advies en tips. Advies op basis

De provincie Vlaams-Brabant werkt hiervoor
van plannen
vindt plaats
in het Provinciehuis
samen
met professionele
adviseurs
van Dialoog te Leuven of op een locatie
vzw.
Dialoog is
eenuw
onafhankelijk
in afspraak
met
gemeente. kennisen adviescentrum en baseert zich op de meest
recente wetenschappelijke informatie.

Situatie 2: U wilt uw huis verbouwen maar hebt geen bouwplannen

Meer
info Vaak gaat het bij verbouwingen om plaatselijke ingrepen, die
op papier?

www.dubovlaamsbrabant.be
zonder vergunning of architect uitgevoerd worden en waarvoor
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be
plannen
beschikbaar zijn. In dit geval kan een adviseur bij u
016-23
26 49

geen
thuis
langskomen. Uw ideeën worden besproken en u krijgt bijkomende suggesties voor een duurzame verbouwing.
Kostprijs?
Normaal 50 euro voor een advies ter plaatse en 25 euro voor een advies
op basis van de plannen. Sinds 2015 zorgt de gemeente Kortenberg
kliMAAt
ervoor dat dit voor haar inwoners
en toekomstige
inwoners kosteloos
neutrA
Al
is. Let wel op, de samenwerking stopt op 31 december 2018. Snel zijn is
dus de boodschap!

DuurzAAM
Bouwen
en wonen

Hoe maakt u een afspraak?
U kunt een afspraak maken via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be.
Telefonisch reserveren kan op het nummer 016 23 26 49.

v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. (Onr: 0253-973-219)

In samenwerking met Dialoog vzw, de provincie Vlaams-Brabant en
met de steun van de Vlaamse overheid.

KLIMAAT
NEUTRAAL
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GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTELIJKE SUBSIDIE VOOR THERMOGRAFISCH ONDERZOEK VAN UW WONING

Om energie te besparen in uw woning, kan het nodig zijn om warmteverliezen langs daken, muren, kieren en spleten vast te stellen en deze
weg te werken. Met behulp van een thermografisch onderzoek met een
infraroodcamera (warmtescan) kunnen zulke warmteverliezen vastgelegd worden.
Door dit onderzoek van de woning kunnen bouwkundige afwijkingen
geconstateerd worden. Zo kunnen isolatieproblemen worden opgespoord, koudebruggen, vochtinsijpeling, lekken in platte daken en
warmteverliezen via kieren en spleten.
Omdat de warmtescan steeds dient te gebeuren in een koude periode,
is het nu het ideale moment om dit te laten uitvoeren.
Aangezien een duidelijk en objectief onderzoek van de woning de eerste
stap is naar een energiezuinige renovatie ondersteunt het gemeentebestuur de inwoners met een subsidie van 50% van de kostprijs van
dit onderzoek met een maximum van 200 euro.
De keuze van het adviesbureau is vrij.
Als bewijsstukken moeten een kopie van de factuur en het rapport van
het thermografische onderzoek samen met het ingevulde aanvraagformulier ingediend worden.
Het rapport moet minstens een omschrijving bevatten van de gebruikte
techniek en apparatuur om infraroodopnames te maken, een omschrijving van het te analyseren gebouw, klimatologische omstandigheden,
vaststellingen, resultaten, voorstel tot oplossingen en een aantal digitale
warmtebeelden.

Het aanvraagformulier is digitaal te bekomen via
kortenberg.be/thermografisch-onderzoek-van-een-particuliere-woning
of bij de milieudienst via duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 30 70.

KORTENBERGSE CURIEUZENEUZEN METEN DE LUCHTKWALITEIT IN DE GEMEENTE
CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk project waarin de burgers mee participeren om de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart te brengen.
Bij dit wetenschappelijke project heeft de bevolking de handen uit de mouwen gestoken op 20.000 plaatsen. Zo werd tijdens de maand mei gedurende
vier weken de stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een schadelijk
gas dat ontstaat bij verbranding in met name dieselmotoren. Om die reden is
het een goede parameter om vervuiling door verkeer te meten. In Kortenberg
werden ruim 80 meetpunten geselecteerd. Op 29 september werden de
langverwachte resultaten bekend gemaakt.
Het gemiddelde van alle CurieuzeNeuzen-metingen over heel
Vlaanderen bedraagt 22,8 microgram per kubieke meter (indicatieve

jaarwaarde). In Vlaams-Brabant is dat 21,1 microgram per kubieke
meter. Voor de gemeente Kortenberg werd een gemiddelde gemeten
van 20,9 microgram per kubieke meter. Hiermee scoren we dus beter
dan het Vlaamse én dan het Vlaams-Brabantse gemiddelde.
De luchtkwaliteit, en dus ook de NO2-concentratie , kan soms sterk variëren over korte afstand, zelfs binnen eenzelfde straat. Deze sterke variatie heeft verschillende oorzaken: het type bebouwing, een betere
lokale ventilatie van de straat, de nabijheid van een kruispunt en verkeerslichten, enzovoort. Daarnaast zit er, zoals bij elke meting, een onzekerheid op de individuele meetwaarden. Kom alles te weten over deze
analyses op www.standaard.be/curieuzeneuzen.
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Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

GAS - ELEKTRICITEIT : DURF VERGELIJKEN! Campagne van 19 tot 23 november 2018
In het dagelijkse leven moet u voortdurend keuzes maken. Hiervoor vergelijkt u de aangeboden opties.

Voor energie, en in het bijzonder
voor aardgas en elektriciteit, is het
niet altijd gemakkelijk een keuze te
maken tussen de ene of andere leverancier of tussen twee verschillende
formules van dezelfde leverancier.
Bovendien wordt elektriciteit steeds
duurder en is het dus eens zo
belangrijk om de goedkoopste leverancier te kennen. Dit kunt u zelf
nagaan aan de hand van de V-test op www.vreg.be.
Maar misschien 					
• weet u niet hoe u moet vergelijken?
• weet u niet wat u moet doen om van contract te veranderen of
denkt u dat dit problemen zal opleveren?
• hebt u geen toegang tot het internet?

Wat kunt u doen?
Het is heel eenvoudig om de gewenste inlichtingen te krijgen:
• kom naar het Administratief Centrum op woensdag 21 november tussen 13 en 16 u. en het Woonloket doet de test voor u;
• breng uw laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, regularisatiefactuur) van aardgas- of elektriciteitsleverancier mee.
U kunt ook op een andere woensdag naar het woonloket komen. Het
woonloket in het Administratief Centrum is elke woensdag vrij toegankelijk van 13 tot 16 u.
Neem aan de ticketzuil in de inkomhal van het Administratief Centrum
een ticket via de knoppen (Ver)bouwen en wonen / Premies en subsidies
/ Woonloket – Woonwijzer – info of (Ver)bouwen en wonen / Wonen /
Woonloket – Woonwijzer – info.
Voor meer informatie over de aanpassingspremies of voor al uw
andere vragen over wonen, kunt u terecht bij Greet Boes van de
Woonwijzer. U kunt haar telefonisch bereiken (0496 12 86 64)
of via mail (woonloket@kortenberg.be).

OP ZOEK NAAR EEN GOEDKOPER ENERGIECONTRACT? STA STIL BIJ DE JAARLIJKSE VERGOEDING
Als u een elektriciteits- en gascontract kiest (bijvoorbeeld bij een verhuis) of als u op zoek bent naar een goedkoper energiecontract staat u
best stil bij de jaarlijkse vergoeding.
Deze vergoeding is een administratieve kost die uw leverancier via de
energiefactuur aanrekent voor het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, ...

• De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend
Bij sommige contracten is de aanrekening pro rata of naar verhouding
van het aantal dagen dat u klant bent. Bij andere contracten is dat ineens
voor een volledig jaar ongeacht hoe lang u klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten met een mix van aanrekening op jaarbasis en pro rata.

U staat best stil bij:

U vindt hierover meer info in de V-test® van VREG , de Vlaamse Regulator
van de Elektriciteits- en Gasmarkt op www.vreg.be.

• Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding
Dat varieert van 0 euro tot wel 100 euro per energiebron (elektriciteit of
aardgas)

In de voetnoten ziet u de aanrekeningswijze. In de rechtse kolom van de
resultatentabel ‘Totale kostprijs op jaarbasis’ kunt u klikken op ‘Meer’.
Dan ziet u het bedrag.
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Welzijnshuis
WIE HEEFT RECHT OP EEN VERWARMINGSTOELAGE?
U verwarmt uw huis met een van de volgende brandstoffen:
• Huisbrandolie in bulk of aan de pomp (mazout)
• Verwarmingspetroleum (type C) in bulk of aan de pomp
• Bulkpropaangas – Niet voor aardgas, propaangas en butaangas in
flessen.
én
u behoort tot een van de volgende categorieën:
• Categorie 1: Personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
• Categorie 2: Personen met een laag inkomen.
Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager
dan of gelijk aan 18.730,66 euro vermeerderd met 3.467,55 euro per
persoon ten laste.
• Categorie 3: Personen met schuldenoverlast: U hebt een collectieve
schuldenregeling of een procedure van schuldbemiddeling overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet, en het Welzijnshuis
heeft vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kunt betalen.
Indien u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag indienen
bij de themabalie van het Welzijnshuis in Kortenberg binnen maximaal
60 dagen na levering van uw brandstof.

Per verwarmingsperiode van 1 kalenderjaar
en per huishouden kan
er een tussenkomst
zijn voor maximaal
1.500 liter brandstof.
Het bedrag van de
toelage hangt af van
de brandstofsoort, de
prijs per liter en de
categorie waartoe u
behoort.

© Pixabay

Welke documenten dient u mee te brengen?
• Een kopie van uw identiteitskaart
• Een kopie van de leveringsfactuur of -bon
• Voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of
een attest van de schuldbemiddelaar
Het Welzijnshuis zal nagaan of u voldoet aan de inkomensgrenzen. Het
zal daarvoor uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden rechtstreeks opvragen bij de FOD Financiën.

DE WARMSTE KERSTMARKT 2018 – GEZOCHT: EEN GOED DOEL EN STANDHOUDERS
Het Welzijnshuis organiseert dit jaar een tweede editie van 'De Warmste
Kerstmarkt', op vrijdag 7 december, het warmste evenement van het
jaar! Ook deze keer zal De Warmste Kerstmarkt gevuld zijn met prachtige eet-, drink- en kerstversieringstands, waarbij een deel van de winst
gedoneerd wordt aan het gekozen goede doel.

Gezocht: een goed doel
Het Welzijnshuis is op zoek naar een goed doel en heeft uw hulp nodig.
Is er een goed doel dat u een warm hart toedraagt? Kent u een lokaal
initiatief dat wat extra ondersteuning kan gebruiken? Dien dan uw voorstel in, misschien wordt uw goede doel wel geselecteerd!
Dien het door u gekozen goede doel met motivatie in via een bericht
naar welzijnshuis@kortenberg.be uiterlijk op zondag 4 november.
Voorwaarden om als goed doel geselecteerd te worden
Het initiatief moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer u
een goed doel registreert bij ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel. Dit
omdat het Welzijnshuis de inzamelactie daar ook zal registreren en de
opbrengsten zal doneren via dit initiatief.
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Het initiatief moet aan de volgende 3 criteria voldoen
• Het gaat om een vereniging zonder winstoogmerk
• Het is een Vlaamse vereniging, met voorkeur in de regio
• De vereniging zet zich in voor de (levens)kwaliteit van anderen en
hun omgeving
Meer info
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op
dewarmsteweek-dashboard.stubru.be/organisatie/registreer of bij de
organisator van de Warmste Kerstmarkt, Xenia Langen via 02 755 23 39
of socialedienst@kortenberg.be.
Gezocht: standhouders
Behalve naar een goed doel, is het Welzijnshuis ook op zoek naar extra
standhouders. Helpt u ons mee de warmte in Kortenberg verspreiden?
Bekijk hiernaast de voorwaarden en schrijf u nu in!
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Voorwaarden om deel te nemen als standhouder
• U bent een handelaar of hebt een vereniging uit de buurt (Everberg,
Erps-Kwerps, Meerbeek, Kortenberg)
• U staat minimum 1/3 van uw winst af die u genereert tijdens het evenement, zodat het Welzijnshuis dit kan schenken aan het goede doel
• U verkoopt tijdens het evenement eten, drinken en/of kerstgerelateerde spulletjes. Het Welzijnshuis behoudt zich het recht voor om
organisaties op basis van hun aanbod te weigeren.
Hoe kunt u deelnemen?
Dien een aanvraag in via welzijnshuis@kortenberg.be tot en met
zondag 4 november.
Meer info
Bij organisator Xenia Langen, 02 755 33 39
of socialedienst@kortenberg.be

Gezondheid en zorg
BUREN VOOR BUREN Samen sterk voor een zorgzame buurt!
'Oost west, thuis best’. Er schuilt veel waarheid in dit gezegde.
Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen... Voor vele inwoners is dit jammer genoeg
niet evident: helaas heeft niet iedereen nabije familie of vrienden op wie ze kunnen terugvallen voor
een kleine helpende hand of een gezellige babbel.
Het goede nieuws is dat het Welzijnshuis het project Buren voor Buren
organiseert. Dit is een netwerk van vrijwillige buurthulp. Via deze extra
ondersteuning wil het Welzijnshuis ervoor zorgen dat inwoners langer
op een kwalitatieve manier thuis kunnen blijven wonen.
Buurthelpers maken een verschil!
Buurthelpers zijn vrijwilligers die graag én belangeloos mensen met
noden in hun omgeving helpen. Waarom ze dit doen? Omdat ze geloven
in een warme samenleving waar vele handen licht werk maken. Een
zorgzame buurt maakt het leven voor iedereen fijn!
De vrijwilligers bieden eenvoudige hulp in en om het huis van de
hulpvrager: een bezoekje brengen, een vuilnisbak buitenzetten, samen
een wandeling maken, een boodschapje doen, eventueel de sneeuw
ruimen, ...
‘Buren voor buren’ houdt rekening met de hulpvragen van de inwoners
en met de mogelijkheden van de vrijwilligers. Hun bijdrage maakt voor
de inwoners die hulp nodig hebben een wereld van verschil! Iedereen
heeft wel eens een helpende hand nodig...

Wil u ook meebouwen aan een warme buurt?
Voelt u zich aangesproken? ‘Buren voor buren’ is nog op zoek naar vrijwilligers! Aarzel niet langer en neem contact op. U wordt opgenomen in
een vrijwilligersbestand dat beheerd wordt door het Welzijnshuis en u
kunt gecontacteerd worden indien er iemand in uw buurt uw hulp echt
kan gebruiken. ‘Buren voor buren’ houdt rekening met uw wensen en
mogelijkheden.
Hebt u een helpende hand nodig?
Zou u graag een beroep doen op deze dienst of hebt u hierover een
vraag? Of kent u iemand uit uw buurt die hulp nodig heeft (en dit niet
kan of durft vragen)? Neem dan zeker contact op met ‘Buren voor
buren’! Zij komen bij u thuis samen bespreken wat er juist moet gedaan
worden en zoeken daarna een vrijwilliger in uw buurt.
Contact:
Dienstencentrum, OC Berkenhof
Beekstraat 25, Kortenberg
Sophie Vitse, 02 755 23 10 of gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
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Dienstencentrum
INFOAVOND: DIABETES TYPE 2
Meer dan 90% van de mensen die aan diabetes lijden, heeft type 2
diabetes. Bij dit type wordt er nog wel insuline aangemaakt, maar in
onvoldoende hoeveelheden, en daarnaast is de werking van de aanwezige insuline verminderd.

Tijdens het eerste gedeelte van de avond wordt dieper ingegaan op de
oorzaken van diabetes type 2. Wat gaat er eigenlijk fout? Wat is het verschil
met type 1? Wat zijn de gevolgen? Welke soorten medicatie zijn er en wat
doen ze?
Tijdens het tweede gedeelte verneemt u wat u kunt doen om eventueel diabetes type 2 te voorkomen en hoe u zelf de behandeling in handen neemt.
Belangrijk is hier de rol van voeding en beweging.
Praktisch
Dinsdag 13 november van 20 tot 22 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
Kosteloos
Inschrijven vóór 10 november
via dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

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 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 plaats iedere derde vrijdag van de maand. U bent op al deze
momenten welkom van 14 tot 16 u. in de Ontmoetingsruimte.
Mantelzorgercafé en rechtenverkenning
Tijdens de Mantelzorgercafés 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 als
u zitten, samen een gezelschapsspel spelen; u bepaalt zelf hoe u deze
namiddag invult samen met andere mantelzorgers.
Tijdens dit mantelzorgcafé zal ook Sophie Vitse (projectmedewerker van
het Welzijnshuis) aanwezig zijn. Het Welzijnshuis heeft een ruim aanbod aan diensten om het welzijn van de inwoners van Kortenberg te
behouden en te versterken. Als inwoner en/of mantelzorger staat u er
dan ook helemaal niet alleen voor!

Sophie laat u kennismaken met de verschillende diensten van het
Welzijnshuis. Op die manier kunt u uw familieleden, buren of vrienden
(nog) beter helpen en informeren (bijvoorbeeld als iemand nood heeft
aan vervoer, gezinszorg, poetshulp, ...).
Daarnaast zal ze ook bij de aanwezigen een rechtendetectie doen. Zij zal
individueel met u overlopen of u eventueel voor bepaalde sociale voordelen en tegemoetkomingen in aanmerking komt en op welke wijze u
deze kunt verkrijgen.
Praktisch
Vrijdag 16 november van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
Kosteloos
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10
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COMPUTERCURSUS VOOR BEGINNERS
U hebt nog nooit een computer gebruikt of u twijfelt bij alles wat u
doet? Dan is dit de cursus voor u. Gedurende zeven weken wordt u
begeleid bij het gebruik van uw computer.

U leert de computer aan- en uitschakelen op de juiste manier. U maakt
kennis met de onderdelen en instellingen, met het toetsenbord en hoe
u het moet gebruiken. U leert de muis bedienen, het bureaublad en
vensters gebruiken en documenten en mappen ordenen. U maakt de
nodige oefeningen.
Praktisch
Maandag 5, 12, 19 en 26 november en
3, 10 en 17 december van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, Lokaal 1.6
129 euro, sociaal tarief mogelijk met Vrijetijdspas (cursus en
gebruik laptop inbegrepen)
Inschrijven voor 30 oktober via dienstcentrum@kortenberg.be
of 02 755 23 10
Maximaal 12 deelnemers

Politie
SNELHEIDSMETINGEN SEPTEMBER
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van
voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom
in de gemeente in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van
de metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te
snel wordt gereden, worden door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent
van de politie: 016 85 34 00 of pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen september
Straat

Stationstraat
Kerkstraat
Hulstbergstraat
Wijnegemhofstraat
Vinkenlaan

Toegelaten snelheid

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

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

8.287
2.179
3.403
1.450
1.973

54 km/u.
33 km/u.
64 km/u.
53 km/u.
42 km/u.

9,6
5,8
37,8
11,8
31

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

In de straten waar in september snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 19,2% overtredingen vastgesteld.

Zoeklicht · Kortenberg
november 2018

12

Streekproducten
HEERLIJK GRONDWITLOOF UIT HOEVEWINKEL SALENS
Rita en Luc Salens zijn de vierde generatie in de familie die het gelijknamige
landbouwbedrijf uitbaten. Oorspronkelijk startten ze in het centrum van
Kortenberg, in de Engelenstraat met een combinatie van akkerbouw, vleesvee
en grondwitloof, maar sinds oktober 2016 kan je hen terugvinden in de nieuwe
vestiging in Erps-Kwerps. Hier focussen ze zich volledig op het telen van
grondwitloof. In de hoevewinkel kan je, naast de producten van eigen teelt,
ook dagelijks terecht voor streekproducten en delicatessen.
Meer info en openingsuren:
www.salensbvba.be

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

GAS-DOSSIERS KORTENBERG 2017

In het jaar 2017 werden er in de gemeente Kortenberg 36 GAS-dossiers aangemaakt. Hieronder vindt u een overzicht.
Overtreding
Sluikstorten
Inname openbare ruimte zonder vergunning
Loslopende honden
Verbranden afval
Nuttigen van alcoholhoudende dranken op de openbare weg
Wildplassen
Bevuilen openbare ruimte
Niet naleven voorwaarden vergunning
Loslopende dieren, andere dan honden
Blaffende honden
Bijtende honden
Vuurwerk zonder vergunning
Hondenpoep
Nachtlawaai

AWEL ZOEKT EXTRA VRIJWILLIGERS
Meer dan 70% van de jongeren vindt hulp bij Awel, de Nederlandstalige
hulplijn voor kinderen en jongeren in België.
‘Af en toe neem ik contact op in moeilijke tijden. En door Awel kon ik er
weer door ’ (Meisje, 11 jaar)

Aantal overtredingen
15
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Maar de lijnen zijn zo
drukbezocht dat nog heel wat
kinderen en jongeren met hun
verhaal blijven zitten.
Awel zoekt extra vrijwilligers.
Word een luisterend oor.
Iets voor u? Surf naar www.awel.be
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SEPTEMBER IN BEELD
1 Op woensdag 19 september gingen 35
personen met de liftbus mee op uitstap
met het Dienstencentrum van het
Welzijnshuis. Na een bezoek aan het
begijnhof van Diest werd de abdij van
Averbode bezocht. Een tussenstop aan de
'lekdreef' mocht natuurlijk niet ontbreken.
De dag werd afgesloten met enkele proevertjes en een drankje.
2 Tijdens de Week van de Mobiliteit konden
inwoners niet alleen de algemene staat van
hun fietsbanden laten nakijken bij de lokale
fietshandelaars, maar konden ze ook hun
fietsen laten graveren aan het Kortenbergse
station en op de markt van Kortenberg. Op
20 september graveerden de gemeenschapswachten 35 fietsen op de markt.
3 Op dinsdag 25 september kregen het SintAntoniuskoor en de Everaert Ghesellen
versterking van 57 zingende
Kortenbergenaren die ter gelegenheid van
‘Zing mee in de Bib’ waren opgedaagd.
4 Op woensdag 26 september nam het
Welzijnshuis een nieuwe minibus in
gebruik: de 3070 Mobiel. Lions Kortenberg
sponsorde de helft van het aankoopbedrag. Behalve de chauffeur kunnen er acht
passagiers plaatsnemen in deze minibus,
die voortaan wordt ingezet om minder
mobiele cliënten van het Welzijnshuis te
vervoeren naar en van groepsactiviteiten
van het Welzijnshuis, zoals bijvoorbeeld
het Dorpsrestaurant (op maandag, dinsdag
en vrijdag in Kortenberg en op woensdag
in Erps-Kwerps), dagopvang NOAH, het
Seniorenfeest, enzovoort. Een vrijwilliger
bestuurt de 3070 Mobiel.
5 Maar liefst 1.229 leerlingen van alle
Kortenbergse basisscholen namen op vrijdag 28 september deel aan de scholenveldloop en de bijhorende activiteiten in
en rond de sporthal op de site Colomba in
Kortenberg. Een recordeditie!
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in Kortenberg
(De Bib en Iedereen Leest i.s.m.
Kind & Gezin)
GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERG IS EEN
BOEKSTART-GEMEENTE

Met (voor)lezen kan je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom is
Kortenberg sinds kort een officiële Boekstart-gemeente.
Boekstart is een leesbevorderingsinitiatief van Iedereen Leest
dat kinderen van 0 tot 2,5 jaar en hun ouders met lezen, boeken
én met de bibliotheek in contact wil brengen.
In de praktijk wil de Bib ouders van baby’s en peuters regelmatig een boekenpakket met informatie over voorlezen en de
bibliotheek cadeau doen. Zo kan Boekstart ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken.
Wanneer hun kindje zes maanden is, krijgen ouders een eerste
babyboekenpakketje tijdens de consultatie bij Kind & Gezin. Op
15 maanden bezorgt het consultatiebureau van Kind & Gezin
de ouders een uitnodiging om in de Bib een peutertas op te
halen met daarin twee peuterboekjes en een brochure met tips
over voorlezen.
De Bib beschikt sinds kort ook over een collectie voor de allerkleinsten: van badboekjes tot knisper- en kartonboekjes. In de
jeugdafdeling van de Bib werd bovendien een heuse Boekstarthoek opgericht. Kom jij ook een kijkje nemen?
De Bib is partner van het Huis van het Kind Kortenberg.

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

NIEUWE BIBLIOTHEEKWEBSITE
KOMT ERAAN

De website van de Bib steekt binnenkort in een nieuw jasje. De catalogus, Mijn
Bibliotheek (voor het online verlengen) en de bibliotheekwebsite komen samen
in één nieuwe website, die bovendien geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik.
Op de nieuwe bibliotheekwebsite, die midden november gelanceerd wordt, kan
je niet alleen boeken zoeken of verlengen maar je kan er ook een overzicht raadplegen van alle Bib-activiteiten. Ook nieuwe boeken en andere nieuwtjes zullen
een plaats vinden op de nieuwe website.
Benieuwd? Ga dan vanaf 13 november een kijkje
nemen op kortenberg.bibliotheek.be.
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

(De Bib en het Dienstencentrum)

WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG
In de infosessie ‘Waar een wil is, is een
weg’ kom je te weten hoe je een zorgplanning kan opmaken voor later, wanneer je je wil niet meer zou kunnen
uitdrukken. Je komt te weten wat je nu
kan beslissen voor later, wat voorafgaande zorgplanning precies inhoudt
en wat de voordelen zijn. Tevens wordt
ingegaan op welke beslissingen er allemaal mogelijk zijn omtrent het levenseinde en hoe je die papieren (wilsverklaringen) in orde kan brengen.
Gastspreker Linde Vande Casteele is
LEIFconsulente bij het LevensEinde
InformatieForum (LEIF).
Dinsdag 6 november om 14 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.bibliotheek.be.
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib i.s.m. met Curieus Kortenberg)

(Gemeentelijke adviesraad voor senioren
i.s.m. het gemeentebestuur)

MAAKBEDRIJVEN 4.0 IN VLAANDEREN
GEMEENTEBESTUUR

De impact van de digitale technologie en de
transformatie van de industrie

Lezing door Dirk Torfs
Flanders Make is een onderzoekscentrum voor de maakindustrie en
werd in 2014 opgericht met steun van de Vlaamse overheid. Het centrum focust op innovatie via hoogkwalitatief onderzoek in Vlaanderen.
Waarom dit zo belangrijk is? De toekomst van de Vlaamse maakindustrie
(machinebouw, elektronica, transportmiddelen, ...) staat of valt met het
vindingrijk toepassen van de nieuwste digitale technologie. Dit vereist
een nieuwe manier van industrieel denken, naast ernstige investeringen
om deze vernieuwingen toe te passen. De eerste realisaties zijn beloftevol en lijken de voorbode te worden van een grote omwenteling.

GEMEENTEBESTUUR

SENIOREN WINTERFEEST

Op dinsdag 13 november organiseert de gemeentelijke adviesraad
voor senioren in samenwerking met het gemeentebestuur het winterfeest voor senioren. Ambiance verzekerd met een optreden van Clown
Rocky, Guy Neve en accordeonist Johan Veugelers. Nadien krijg je nog
één uurtje de gelegenheid om een danspasje te wagen op de noten van
muzikantenduo Duo Melodie. Naar goede gewoonte trakteert het
gemeentebestuur de aanwezigen op een Kortenbergse koffietafel.

Deze fundamentele vernieuwingen zullen ongetwijfeld ook een grote
invloed hebben op het maatschappelijk denken en op ons dagelijks
leven. Het is dus beter om hierop goed voorbereid te zijn.
Prof. ir. Dirk Torfs is algemeen directeur van Flanders Make en professor
Quantitative Decision Making voor het Executive MBA programma van
de Flanders Business School. Hij is dus bijzonder goed geplaatst om de
nieuwe maakindustrie 4.0 te kaderen. Tijdens zijn lezing zal hij aan de
hand van concrete voorbeelden deze nieuwe maakindustrie introduceren en toelichten.
Na een korte pauze, waarin de Bib een drankje aanbiedt, is er gelegenheid om vragen te stellen.
Donderdag 8 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro – sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betaling vooraf is verplicht en kan
via kortenberg.bibliotheek.be.
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Dinsdag 13 november om 14.30 u.
GC Colomba
5 euro, ter plaatse te betalen
Meer info: 02 755 23 10 of
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

(Cultuurdienst i.s.m. de Bib)

‘BREL VEERTIG JAAR DOOD, EN
ONSTERFELIJK’
Het is alweer veertig jaar geleden dat een
taaie longkanker de grote Brel klein kreeg.
Slechts achtenveertig werd hij, en toch is
hij onsterfelijk. Rasverteller Bart Van Loo
duikt in het rijke leven en oeuvre van Brel.
Hij gaat op zoek naar de juiste toedracht
van zijn dood, en vraagt zich af hoe ‘le
grand Jacques’ tegen de dood aankeek.
Tegelijk houdt hij zijn liefdes(liedjes) tegen
het licht. Eros en Thanatos, liefde en dood,
het zijn thema’s die Brel als geen ander
bezong.

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN: 'DRUK'
GEMEENTEBESTUUR

Tijdens de Kunstendag voor
Kinderen op zondag 18 november
rolt ‘DRUK’, een mobiele drukinstallatie,
door de deuren van de Bib. In deze kast
op wieltjes zitten twee persen, lettersets, inkt, ... verstopt. Hiermee ga je aan
de slag om je eigen postkaartjes en
affiches te maken. Laat je creativiteit de
vrije loop en experimenteer erop los!

Uiteraard kan Van Loo het niet laten om te verwijzen naar Gilbert
Bécaud, Georges Brassens, Charles Aznavour en Claude François.
Schrijver en conferencier Bart Van Loo (1973) is een zeldzaam dubbeltalent. In het theater trekt hij volle zalen, maar in de eerste plaats is hij de
auteur van de alom geprezen ‘Frankrijktrilogie’ en van de bestseller
‘Chanson’. Als geen ander weet Van Loo bevlogenheid, humor en kennis
van zaken te combineren.
Donderdag 15 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas – drankje inbegrepen
Inschrijven en betaling vooraf is verplicht en kan
via kortenberg.bibliotheek.be.
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Zondag 18 november
van 10 tot 12.30 u.
Bibliotheek Kortenberg
Voor kinderen van 6 tot 10 jaar
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven: https://kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Cultuurdienst i.s.m. De Bib)

WEEK VAN DE SMAAK: 'DE KRACHT VAN KRUIDEN IN DE MEDICIJNKAST'
GEMEENTEBESTUUR

Kruiden zijn de oudste geneesmiddelen. Tijm, salie, munt, kurkuma, ... Kruiden zijn niet alleen lekker, ze zijn ook heilzaam bij allerhande kwaaltjes.
Herboriste An Schellekens leidt je rond in de medicijnkast van de natuur en neemt je mee op virtuele kruidenwandeling. Ze vertelt je graag over de
medicinale en culinaire eigenschappen. Je leert hoe je bepaalde kruiden kan verwerken om ze ook in de winter bij de hand te hebben. Want dan
steken die lastige winterkwaaltjes weer de kop op. Op die manier kan je je beter wapenen tegen een strenge winter.
Maandag 19 november van 19.30 tot 22 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro, kruidenthee en kruidenkoekje inbegrepen.
Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven: https://kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

(De Bib)

VOORLEESWEEK –
VOORLEESMARATHON IN DE BIB
Voorlezen, dat is leesplezier
doorgeven aan jong en oud.
Tijdens de Voorleesweek van
17 tot 25 november zet de Bib
samen met 'Iedereen Leest'
graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
Dit jaar focust de Bib extra op
baby's en peuters, maar ze
vergeet haar vaste publiek

tussen 4 en 8 jaar zeker niet.
Tussen 13 en 16 u. organiseert de Bib op woensdag 21 november een
heuse voorleesmarathon. Schuif aan wanneer het je uitkomt, tenzij je
graag wil meeluisteren tijdens het verteluurtje met doventolk Zoë. Dan
verwacht de Bib je tussen 14 en 15 u.

DIGIDOKTER: DIGITAAL VOORLEZEN
GEMEENTEBESTUUR

In het kader van de
Voorleesweek van 17 tot
25 november laat Digidoktervan-dienst Sandrien Noppen je
kennismaken met de mogelijkheden van digitaal voorlezen.
Tijdens de Voorleesweek wordt
er in heel Vlaanderen voorgele- © Foto door Kate Mangostar – Freepik.com
zen aan jong en oud. In deze Digidokter-sessie wil de Bib ouders, grootouders, juffen of grote zussen tonen dat je ook digitaal kan voorlezen via
allerhande apps. We bekijken de verschillen, maar ook de vele overeenkomsten met het klassieke papieren voorleesboek.
Na de infosessie staat Digidokter-van-dienst Sandrien Noppen je bij met
al je smartphone- en tabletvragen. Komt je vraag niet aan bod? Geen
nood, kom naar een van de volgende sessies.

Woensdag 21 november van 13 u. tot 16 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven niet nodig
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Zaterdag 24 november om 10 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.bibliotheek.be.
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Sportraad Kortenberg)

KAMPIOENENHULDIGING SPORTJAAR 2018
GEMEENTEBESTUUR

Zoals ieder jaar huldigt de gemeente Kortenberg graag haar sportkampioenen.
De kampioenen zullen gepast ontvangen worden door het gemeentebestuur en
de sportraad van Kortenberg.
Ben jij inwoner van de gemeente Kortenberg en heb je op een Vlaams, Nationaal
of Europees podium gestaan? Of ken je iemand die zich jarenlang verdienstelijk
heeft gemaakt in een sportclub of een uitzonderlijke sportieve prestatie heeft
geleverd? Stuur dan snel een mailtje naar sportraad@kortenberg.be met de
nodige bewijsstukken (krantenknipsels, klassementen, foto’s en/of filmpjes).
Je krijgt dan een bevestigingsmail van goede ontvangst. De sportprestatie
moet geleverd zijn tussen 10 december 2017 en 9 december 2018.
Kandidaturen zijn welkom tot en met zondag 9 december 2018.
De kandidaturen worden door de sportraad bestudeerd. Iedereen die weerhouden wordt krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de huldiging op
dinsdag 1 januari omstreeks 16 u. in GC Colomba. Voor meer informatie kan je terecht bij de sportdienst via sport@kortenberg.be of 02 755 30 70.
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(De Bib i.s.m. Holebifilmfestival)
GEMEENTEBESTUUR

FILM IN DE BIB: ‘CALL ME BY YOUR NAME’ (29/11/2018) EN ‘THELMA’ (30/11/2018)

In het kader van het Holebifilmfestival Vlaams-Brabant kan je in de Bib komen kijken naar ‘Call Me by Your Name’ van Luca Guadagnino en ‘Thelma’
van Joachim Trier.

Call Me by Your Name
Regie: Luca Guadagnino (Italië, 2017 – 132 minuten)
Met: Timothée Chalamet, Armie Hammer en Michael Stuhlbarg
Donderdag 29 november om 20 u.
1983. De zeventienjarige Elio brengt samen met zijn ouders de zomer
door op het Italiaanse platteland. Op een dag komt Oliver, een 24-jarige
Amerikaanse student, aan zijn doctoraat werken met de hulp van Elio’s
vader, een eminent professor. Te midden van de zonovergoten pracht
van de omgeving, ontdekken Elio en Oliver de bedwelmende schoonheid van het ontwakende verlangen, die hun leven voor altijd zal veranderen.

Thelma
Regie: Joachim Trier (Noorwegen, 2017 – 111 minuten)
Met: Eili Harboe en Kaya Wilins
Vrijdag 30 november om 20 u.
De verlegen Thelma verhuist van haar religieuze familie op het Noorse
platteland naar Oslo om er te gaan studeren. Daar ontmoet ze Anja, tot
wie ze zich bijzonder aangetrokken voelt. Tegelijkertijd komt ze tot het
besef dat ze over angstaanjagende, bovennatuurlijke krachten beschikt.
Op een dag blijkt Anja spoorloos verdwenen.
Donderdag 29 en vrijdag 30 november, telkens om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan
democratische prijzen.
Verdere info over het Holebifilmfestival is te vinden op
www.holebifilmfestival.be

(Cultuurraad Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

OPROEP: WIE WORDT DIT JAAR CULTUURKAMPIOEN VAN KORTENBERG?

De Cultuurraad is op zoek naar cultuurkampioenen. Ken jij iemand waarvan je denkt ‘hij/zij/deze
vereniging heeft dit jaar iets strafs gepresteerd’? Draag deze dan voor als cultuurkampioen. Iedereen
uit de gemeente mag één persoon of vereniging voordragen waarvan hij/zij vindt dat deze in 2018
(tussen december 2017 en december 2018) iets bijzonders gedaan of bereikt heeft. Een boek gepubliceerd, een wedstrijd gewonnen, ...
Kandidaturen (motivatie – gegevens en eventueel foto) worden ten laatste op dinsdag
20 november verwacht via cultuur@kortenberg.be.
Alle cultuurkampioenen worden gehuldigd op de cultuurraad van donderdag 13 december.

Cultuurkampioen 2017
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GROOTE OORLOG IN KORTENBERG
IN DE BAN VAN D'ULANEN

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

TENTOONSTELLING: DIEP IN HET
GEHEUGEN VAN PAPAVERS

(De Bib)

VOORLEESNAMIDDAG IN DE BIB
GEMEENTEBESTUUR

© Collectie Erfgoedhuis Kortenberg

Van zaterdag 3 tot en met zondag 18 november kan je terecht in
het prachtige Pachthof van de Zeven Slapers te Meerbeek. Vijftien kunstenaars van kunstkring ‘t Alent, die actief zijn in verschillende domeinen, geven er hun impressies weer van het einde van WOI. Kom een
glaasje drinken tijdens de vernissage op zaterdag 3 november om 11 u.

Ben je tussen 4 en 8 jaar? Kom dan op
woensdag 7 november van 14 tot 15
u. naar de Bib van Kortenberg voor een
voorleesnamiddag boordevol vrede. Na
enkele verhaaltjes ga je aan de slag en
maak je samen met de anderen een
groot kunstwerk, want samen is altijd
leuker.

Woensdag 7 november
van 14 tot 15 u.
Jeugdafdeling Bib van Kortenberg
Kosteloos
Op voorhand inschrijven is niet nodig, je kan kosteloos deelnemen

(Milieudienst i.s.m. dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

PLANTING VREDESBOOM

Kortenberg is een van de 220 steden en gemeenten in Vlaanderen die
Wapenstilstand op een bijzondere manier wil herdenken.
© ’t Alent Werchter

Van zaterdag 3 tot en met zondag 18 november, tussen 10 en 18 u.
Pachthof van de Zeven Slapers, Goedestraat 37, Meerbeek
Kosteloos
Rondleidingen mogelijk voor groepen vanaf 10 personen,
reserveren via uitbalie@kortenberg.be

Op vrijdag 9 november om 10.30 u. wordt er ter gelegenheid van de
honderdste verjaardag van het einde van WOI in Everberg een vredesboom geplant. We bezegelen dit achteraf met een drankje. Iedereen van
harte welkom!
Vrijdag 9 november om 10.30 u.
Koesterweide, De Costerstraat
te Everberg
Kosteloos

© Zeitblick
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GROOTE OORLOG IN KORTENBERG
IN DE BAN VAN D'ULANEN

(Dienst Vrije Tijd i.s.m. de Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DE BIJDRAGE VAN DEFENSIE IN DE
STRIJD TEGEN HET INTERNATIONAAL
TERRORISME

Op woensdag 7 november om 20 u. kan je in de Bib terecht voor een
interessante infoavond over de bijdrage die het Belgische Leger levert
om onze veiligheid, kortbij en veraf, te garanderen. Carl Gillis, Kapiteinter-Zee van de Belgische Defensie, zal het onder meer hebben over de
evolutie van de veiligheidssituatie in de Belgische en Europese periferie
in de komende jaren, maar ook over de inzet van de Belgische Defensie
in een 25-tal landen, verspreid over vier continenten, inclusief de zogenaamde ‘Homeland’-operatie ter ondersteuning van de politie in het
kader van de strijd tegen het terrorisme.

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

FILM IN DE BIB: FRANTZ

Regie: François Ozon (Frankrijk, 2016 – 109 minuten)
Met: Pierre Niney en Paula Beer
Nederlands ondertiteld
‘Frantz’, in de Bib te
bekijken in het
kader van de
herdenking van het
einde van WO I,
speelt zich af in
1919. Anna is een
jonge Duitse vrouw
die rouwt om de
dood van haar
verloofde. Hij kwam
om het leven aan
het front in
Frankrijk. Wanneer
ze op een dag het kerkhof bezoekt, ontmoet ze een mysterieuze
Fransman die bloemen neerlegt bij het graf van zijn Duitse vriend.
Reserveer snel je gratis plaatsen.
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan
democratische prijzen.

Woensdag 7 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
Plaatsen reserveren kan via https://kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Vrijdag 9 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via http://kortenberg.bibliotheek.be.
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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GROOTE OORLOG IN KORTENBERG
IN DE BAN VAN D'ULANEN

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

BEVRIJDINGSBAL MET LIVEBAND
REVERENT JUKE

Op zaterdag 10 november kan je in het OC Oud
Gemeentehuis in Everberg naar een heus bevrijdingsbal. Apollo Swing
trekt de avond op gang met een dansoptreden en -initiatie Lindy Hop.
Liveband Reverent Juke laat je verder swingen en dj Manneken Swing
werkt de avond af. Ondertussen kan je je laten verwennen in het retrokapsalon of in de vintage caravan op de foto gaan.

GEMEENTEBESTUUR

(Dienst Vrije Tijd i.s.m. de
Vaderlandslievende verenigingen,
Cantate en de Vrolijke Schutters)

11-NOVEMBER VIERING

Op zondag 11 november organiseert de gemeente Kortenberg
samen met de Vaderlandslievende verenigingen de 11-novemberviering. De mis wordt dit jaar feestelijk ingekleed met het zangkoor Cantate
en de Vrolijke schutters van Erps-Kwerps. Na de mis trek je gezamenlijk
naar het monument waar een krans wordt neergelegd. Er wordt afgesloten met een drankje in het Erfgoedhuis in Erps-Kwerps.

© Eric Bobrie

Programma:
20.45 - 21.30 u.: Dansoptreden en -initiatie Apollo Swing
21.30 - 23 u.: optreden Reverent Juke
23 - 3 u.: Dj Manneken Swing
21 - 0 u.: Photobooth
20 - 23 u.: Kapsalon en make-upstand
Zaterdag 10 november, deuren 20 u.
OC Oud Gemeentehuis
Tickets in voorverkoop via https://kortenberg.kwandoo.com aan
12 euro en aan de kassa 15 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
Meer info: uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

© Collectie Erfgoedhuis Kortenberg

Zondag 11 november om 10 u.
Sint-Amanduskerk, Dorpsplein te Erps-Kwerps
Kosteloos
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GROOTE OORLOG IN KORTENBERG
IN DE BAN VAN D'ULANEN

(Dienst Vrije Tijd i.s.m. Curieus Kortenberg)

POËZIE OP ALLE FRONTEN
GEMEENTEBESTUUR

Geen oorlog is zo doordesemd van poëzie als de Eerste
Wereldoorlog. Aanvankelijk lokten romantisch-patriottische
gedichten als lieftallige sirenes de soldaten naar het front, later toonde de
poëzie zich als gitzwarte staalkaart
van loopgraven, gifgas, wanhoop en
woede. Gedichten werden neergekrabbeld op elk beschikbaar vodje
papier, opgestuurd naar zussen en
moeders om uitgetypt te worden. Als
bewijs van de oorlogswaanzin.
Tezelfdertijd stonden aan de andere kant van elk front pacifistische dichters vol afschuw te kijken naar de gruwel.
‘Poëzie op alle fronten’ van dichter, poëzievertaler en verteller Koen
Stassijns, is een literaire rollercoaster over liefde en vriendschap in en
buiten de loopgraven met 'war poets' uit alle landen als hoofdrolspelers.
Stassijns vertaalde niet alleen werk van de bekende oorlogsdichters
maar evenzeer van notoire onbekenden.
Donderdag 29 november om 20 u.
Ridderzaal van de Oude Abdij, Abijdreef 22, Kortenberg
10 euro in voorverkoop, 13 euro aan de kassa

(vtbKultuur Kortenberg)

DAGUITSTAP 100 JAAR EINDE VAN WOI
Het verhaal van de sluizen van Nieuwpoort, Ramskapelle, het Duitse
kerkhof in Vladslo, de IJzertoren, het hospitaalkerkhof Lyssenthoek, ...
Niet het verhaal van de oorlog, maar het verhaal van de gewone mensen
en van de soldaten, de Vlamingen, de Fransen, de Engelsen, de Duitsers.
Zaterdag 1 december
Vertrek vanuit Kortenberg
43 euro (middagmaal 25 euro)
Meer info en inschrijven via www.vtbkultuur.be/kortenberg

Het volledige programmaoverzicht vind je op
www.kortenberg.be/groote-oorlog
of haal je brochure aan de UiTbalie in de Bib.
Voor meer info over al deze activiteiten kan je contact
opnemen met de UiTbalie in de Bib via
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80.
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HOBBYTENTOONSTELLING

Naar goede gewoonte richt de Hobby- en Filaclub en Kantschool
Kortenberg zijn jaarlijkse tentoonstelling in. Tijdens de tentoonstelling
worden er doorlopend kantklosdemonstraties gegeven en heb je de
mogelijkheid in te schrijven voor de lessen voor beginners en gevorderden.
Deze tentoonstelling kent naast kantkloswerken ook andere artikels in
verscheidene disciplines: handwerk, juwelen en kaarsen maken, patchwork, sfeerlichtjes, schilderen, wenskaarten, enzovoort. Er worden ook
munten en postzegels tentoongesteld.
Kom gerust eens langs. Je kunt hier inspiratie opdoen om zelf aan de
slag te gaan met één of andere hobby. Je vindt hier ook eindejaarsgeschenken van de hand van een kunstenaar. De cafetaria is doorlopend
open om gezellig na te praten bij een heerlijk glas, een kop koffie of een
gebakje.
Zaterdag 3 november van 14 tot 18 u.
en zondag 4 november van 10 tot 18 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be

23
(Natuurpunt Kortenberg i.s.m. gemeente Kortenberg
en Toerisme Vlaams-Brabant)

FAKKELTOCHT SILSOMBOS...
SCHIMMEN IN HET DUISTER IN
HET KADER VAN 'MYSTERIEUZE BOSSEN'

Als het licht van je fakkel dansende schaduwen op de bomen werpt,
komen de verhalen en legenden van het Silsombos tot leven. Voor grote
en kleine durvers. Nagenieten doe je met een hapje en drankje.
Inschrijven is sinds dit jaar verplicht en kan via uitbalie@kortenberg.be.
Zaterdag 3 november met rondleidingen die starten om 18 u., 18.30 u.,
19 u. en om 19.30 u. aan 3 euro per volwassene en 1,50 euro per kind.
Fakkels zijn ter plaatse verkrijgbaar.
Vergeet je laarzen niet, niet geschikt voor kinderwagens.

Zaterdag 3 november vanaf 18 u.
’t Silsomhof, Olmenhoekstraat 49 te Erps-Kwerps
Inschrijven verplicht via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Meer info: www.silsomhof.be

(Comité 900 jaar Meerbeek)

MIERBEIKSE MES EN RECEPTIE
Mooie tradities moeten in ere worden gehouden. Dirk Vannetelbosch, rasechte Meerbekenaar, zal op zaterdag 3 november om
19 u. de jaarlijkse ‘Mierbeikse Mes’ (in het Meerbeeks dialect) voorgaan in de Sint-Antoniuskerk van Meerbeek. Na de mis volgt
een receptie met een hapje en een drankje in de pastorij, aangeboden door het Comité 900 jaar Meerbeek.
Van harte welkom.
Zaterdag 3 november om 19 u.
Sint-Antoniuskerk, Sint-Antoniusstraat te Meerbeek
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(Hobby- en Filaclub en Kantschool Kortenberg)

(Ziekenzorg Meerbeek i.s.m. Samana)

26STE SINT-HUBERTUSVIERING

PANNENKOEKENDAG

De viering vindt plaats op zondag
4 november in de Onze-Lieve-Vrouwkerk
te Kortenberg, met om 10.45 u. honden- en
paardenwijding gevolgd door de Heilige
Misviering om 11 u. met uitdeling van
gewijde broodjes. De viering wordt opgeluisterd door ‘De Jachthoorngezellen van
Meerdaalwoud’.
Zondag 4 november om 10.45 u.
Onze-Lieve-Vrouwkerk, Brouwerijstraat 30 in Kortenberg
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be

Samana - Ziekenzorg afdeling Meerbeek
organiseert op zondag 4 november
haar jaarlijkse pannenkoekendag ten
voordele van de zieke en hoogbejaarde
mensen van de parochie. De vrijwilligers
verwennen je niet alleen met pannenkoeken, maar ook smoutebollen, appelbeignets en croque-monsieurs worden
geserveerd om de smulpapen te bekoren.
Deze lekkernijen worden je opgediend in het OC Atrium, Dorpsstraat 177
in Meerbeek. Smullen kan van 14.30 tot 18.30 u.
Indien je Samana - Ziekenzorg een hart onder de riem wilt steken, mag
je ook een gift storten op de rekening: BE68 1430 9393 7834, Samana
- Ziekenzorg Meerbeek.
Aan iedereen een hartelijk welkom en tot gauw!

(Jeugd Verbroedert en koninklijke harmonie De
Verbroedering)

IN DE BAN VAN DE TELEVISIE
Het is eindelijk weekend: iedereen kijkt
uit naar een gezellig avondje tv-kijken.
Dat is nu nét wat de harmonie je zal
aanbieden: een concertavond met
muziek van oude en recente tv-programma’s. Een leuke mix van sport-,
film-, tuin-, kinder-, historische, ...
thema’s worden je voorgeschoteld.
Deze worden aan elkaar geweven door presentator Maarten Schuermans
en bijpassende projecties zullen zeker niet ontbreken.
Kom je samen met je familie en vrienden installeren bij een drankje en een
tv-knabbel. Jeugd Verbroedert en harmonie De Verbroedering beloven jullie een onvergetelijke avond.
Zaterdag 17 november, deuren om 18.30 u., concert om 19 u.
GC Colomba
Kaarten kosten in voorverkoop 5 euro, aan de kassa 10 euro
Meer info: info@verbroedering.be

(VELT Midden-Brabant)

WORKSHOP OVER ZUURDESEM EN ANDERE
FERMENTATIES
Zuurdesem, kefir, kombucha,
fermenteren is supergezond
en fijn om te doen. Ga samen
aan de slag en maak je eigen
zuurdesemstarter. Dinsdag
27 november wordt een uitgelezen avond om ervaringen,
waterkefirkorrels, yoghurtbloemetjes,
kombuchascoby... te delen of te ruilen.
Dinsdag 27 november van 19.30 tot 22.30 u.
GC Colomba
3 euro
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(Vrije Basisschool Mater Dei)

SCHOOLRESTAURANT VRIJE BASISSCHOOL MATER DEI
Geen zin om zelf te koken op zaterdag 10 en zondag 11 november?
Laat je dan verwennen en schuif je voeten gewoon gezellig onder tafel tijdens het schoolrestaurant. De
meesters en juffen van de Vrije Basisschool Mater Dei koken dit weekend en bedienen jullie met een
glimlach. Je kan genieten van een vis-, vlees-, of vegetarisch gerecht en afsluiten met een heerlijk dessert. Voor de kinderen is er een speelhoekje met een springkasteel voorzien.
Tot dan!

(Ouderraad De Regenboog i.s.m. De Bib)

(Femma Kortenberg)

VRIENDELIJK EN VASTBERADEN OPVOEDEN

CULTURELE UITSTAP OOSTENDE

Vormingsavond over ‘positive discipline’
Ochtenddrukte thuis. Ze ‘doen niet door’.
Boekentas is nog niet klaar. Nog niet gegeten.
Niets lijkt vooruit te gaan en jij blijft maar roepen
en commanderen maar niets lijkt te werken. Hoe
komt dit? Is dat bij elk gezin zo?
Herkenbaar? Wees gerust, je staat hier niet
alleen in. Maar hoe kan het dan wel? Moeten we
nu strenger of minder streng worden? Moeten
we straffen of net niet? Wat doen we met regels die geschonden worden? De ene methode zegt zus, de andere zo.
Op basis van het boek van Jane Nelsen over ‘positive discipline’ licht
Bjorn Zwakhoven een manier van opvoeden toe waar de nadruk ligt op
respect en oog hebben voor oplossingen. Het gaat om een manier van
omgaan met kinderen die hen helpt om zich te ontwikkelen tot een
verantwoordelijk individu dat fouten kan en mag maken en weet dat het
hieruit kan leren.
Aan het eind van deze lezing weet je wat ‘positive discipline’ is, en krijg
je een eerste aanzet naar hoe hier dan mee om te gaan als (groot)
ouders.
Maandag 12 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via de ouderraad van De Regenboog
(www.deouderraad.be) of kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: vorming@deouderraad.be

Femma Kortenberg vertrekt met de trein in Kortenberg. Bij aankomst in
Oostende wandel je na een korte koffiepauze richting Mercator. Onder
leiding van een gids bezoek je deze driemaster die tevens een museumschip en het laatste Belgische opleidingsschip is.
Vervolgens begeef je je naar het cultureel café Grote Post, het vroegere
R.TT-P.T.T, waar je samen luncht en de kans hebt om dit prachtige
gebouw te bewonderen.
Rond 15 u. start de Leopold II-wandeling onder leiding van een gids.
Onderweg naar het station kan je nog iets kleins gebruiken alvorens de
terugreis aan te vatten.

Dinsdag 13 november, samenkomst in het station van Kortenberg,
spoor 1 om 9.10 u.
Deelname kost 50 euro (trein heen en terug, koffie, lunch en 2
gidsen inbegrepen)
Terug in Kortenberg rond 20 u.
Inschrijven ten laatste op 2 november betalen op de Femma-rekening : BE11 7343 4922 3348
Meer info: 0468 32 22 19 (Lucia)
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(vtbKultuur Kortenberg)

(De Komedie Spelers)

'LIMBURG TUSSEN STAF EN TROON, DUIZEND
JAAR GRAAFSCHAP LOON', LEZING DOOR DR.
JAN VAES

DE KOMEDIE SPELERS SPELEN VOOR U: MAAR
VENT TOCH!

Te lang bleef de Limburgse geschiedenis een voetnoot: in het onderwijs,
in het onderzoek maar ook in het toerisme.
Het graafschap Loon – ongeveer samenvallend met Limburg – en het
prinsbisdom Luik behoorden nooit tot de Nederlanden, noch tot de
Bourgondische, de Spaanse of de Oostenrijkse. Loon lag van bij zijn ontstaan – 1000 jaar geleden – tot 1795 ononderbroken in het Heilig
Roomse Rijk der Duitse Natie. Anders, apart, wat exotisch.
Door leenbanden verbonden met de prins-bisschop van Luik (de staf)
en met de Duitse keizer (de troon) wisten de graven van Loon een aanzienlijke rol te spelen in de regio én op het Europees toneel. Zij wisten
bijvoorbeeld door een uitgekiende huwelijkspolitiek grote graafschappen binnen te rijven: het graafschap Chiny op de grens met Frankrijk, het
Beierse graafschap Rieneck in het hart van het Duitse Rijk én zelfs even
het graafschap Holland.
De spreker voert u mee in een boeiende tijdreis op zoek naar een onbekend stuk ‘Vlaanderen’. Tegelijk ontrafelt hij op heel aanschouwelijke
wijze de mechanismen van de middeleeuwse samenleving. In zijn
gedreven stijl, gekruid met humor.
Onder dezelfde titel gaat een grote tentoonstelling van start in de
Landcommanderij Alden Biesen, van 26 oktober 2018 tot 10 maart 2019.
Met een hedendaagse vormgeving in een eeuwenoude waterburcht.
Curator is Jan Vaes. Noteer alvast dat vtbKultuur Kortenberg deze tentoonstelling op zaterdag 16 februari 2019 bezoekt met dr. Jan Vaes als gids.
Donderdag 15 november om 20 u.
Oude Abdij, Abdijdreef te Kortenberg
Deelname kost 9 euro, leden betalen 8 euro
Meer info en inschrijven via kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66 of www.vtbkultuur.be/kortenberg

Deze klucht van Hilda Vleugels gaat over Victor, een oudere gentlemanbedrieger, die altijd op een bijzondere creatieve manier aan zijn inkomen
en zijn trekken is geraakt, namelijk het inpalmen en oplichten van rijke,
adellijke dames. Nu Victor op leeftijd is gekomen vallen de vrouwtjes
niet snel meer voor zijn charmes. Hij besluit een jonge kracht op te
leiden en stuit op Bavo.
Bavo is een geboren versierder, maar op zijn manier. Van galanterie
heeft hij helemaal geen kaas gegeten. Alvorens Bavo op te leiden,
onderwerpt Victor hem aan een proef, namelijk een barones te verleiden.
Bavo slaagt erin de opdracht te vervullen en boekt ‘in ’t zwart’ zelfs een
extra verovering op een gravin.
Maar dan verschijnt Babette... Bavo wordt tot over zijn oren verliefd op
de knappe, rijke Babette. Maar Victor wil haar voor zijn rekening nemen.
Beide heren gaan een weddenschap aan: wie van Babette 3 miljoen kan
aftroggelen en een nacht met haar kan doorbrengen, wint. Voor Bavo
wordt het een afsloven: de gravin en de barones aan 't lijntje houden
plus Babette inpalmen.
Daarenboven gooit Victor zoveel mogelijk roet in het eten... Maar wie
wordt de uiteindelijke winnaar ...?
Een hilarische komedie waarmee je je lach–spieren kan trainen!
Dit alles in een regie van Nathalie Van Roey

Donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24
november om 20 u. en op zondag 25
november om 15 u.
OC Atrium
Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa
Meer info of bestellen: www.dekomediespelers.be
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(Sterko Volleybalclub)

(vtbKultuur Kortenberg)

SPAGHETTIAVOND STERKO MET
BEZOEK VAN DE SINT

5-GANGEN SUSHI ÉN SASHIMI, CULINAIRE
WIJNAVOND

Sterko Volleybalclub, goed voor meer dan 60
jaar volley in Kortenberg en Erps-Kwerps
(sinds 1955 actief, inderdaad), organiseert
ook dit jaar op vrijdag 23 november de
traditionele spaghettiavond in de sporthal
van Erps-Kwerps.
De spaghettisaus wordt ter plaatse bereid
volgens grootmoeders recept met verse
ingrediënten en is à volonté. Bijvragen kan
dan ook altijd. Ze voorzien drie soorten saus: gewone, pikante en vegetarische. Lust je geen spaghetti? Geen nood, er is ook een fijne kaasschotel. Als dessert is er de keuze tussen de kaasschotel en voor de
zoetekauwen verse pannenkoeken en heerlijk schepijs. Ze schenken
hierbij een ruime keuze aan uitgelezen wijnen, bieren en uiteraard ook
frisdranken en water. Dit alles aan zeer democratische prijzen.

Rauwe vis is niet evident als wijnpartner. Het is immers een ‘puur natuur’product met een hoog umami-gehalte,
veel jodium en vaak een vrij vette textuur. Bovendien wordt de flessenkeuze
nog extra gecompliceerd door wat er
rond deze ‘poisson cru’ gebeurt: de
sojasaus, het zeewier, de vurige wasabi
en de gekonfijte gember.

Ook dit jaar kan Sterko de enige echte Sinterklaas aankondigen. Hij zal
met zijn Zwarte Piet rond 20 u. aankomen. Voor de allerkleinsten is er
een teken- en knutselhoek. Ten slotte is er ook een tombola voor jong
en oud, waarbij je altijd wint, misschien ook de enkele zeer mooie prijzen. Tot dan!
PS: Voor diegenen die niet aanwezig kunnen zijn, verkopen ze spaghettisaus, pannenkoeken maar ook lasagnes ook online. Alles wordt zaterdagvoormiddag vers geleverd in Kortenberg.
Vrijdag 23 november vanaf 18 u.
Polyvalente Zaal Erps-Kwerps
Meer info: www.sterko.be

De meest evidente wijnkeuze blijft natuurlijk wit. Vooral droog gevinifieerde, op
frisse zuren gebaseerde ‘secs’ zonder eiklagering partneren goed met sushi.
De regel luidt: hoe ‘straffer’ de vis of het schaaldier dat de sushi bevat, hoe
intenser/vetter de begeleidende wijn mag worden. Maar steeds: houtloos!
Maar niet alleen droge witte wijn is geknipt, ook niet te suikerachtige
demi-secs, dus wijn met een beperkte dosis restsuikers, vormen prima
gezelschap voor sushi.
Een categorie die zeker niet mag vergeten worden zijn de rosés. Vrijwel elk
type rosé combineert vrij makkelijk met de meeste sushi-bereidingen.
Zelfs rode wijn kan, maar hier gelden enkele spelregels: de cuvee mag
niet op eik gelagerd zijn, de fruitfactor moet hoog liggen, de tannines
laag en de schenktemperatuur wat koeler dan normaal (circa 14°C).
Vrijdag 23 november om 20 u.
GC Colomba
Deelname kost 77 euro, leden betalen 69 euro
Meer info en inschrijven via kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
of www.vtbkultuur.be/kortenberg

(Gezinsbond Kortenberg)

SINTERKLAAS KOMT!
Vooraleer Sinterklaas zijn intrede doet, verzorgt het meespeeltheater ‘Pruts en Tijl’ om 14 u. een meespeelshow waaraan
alle kinderen actief kunnen deelnemen. Om 16 u. begroeten ze de Sint met leuke Sinterklaasliedjes. Ieder ingeschreven
kind krijgt van de Sint iets lekkers.
Zaterdag 24 november om 14 u.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
Leden: 8 euro eerste kind, 6 euro tweede kind, 5 euro voor derde en volgende kinderen. Niet-leden: 10 euro per kind
Meer info en inschrijven: 02 759 89 49 of m.cappan@skynet.be
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(Edelweis Erps-Kwerps)

55 JAAR EDELWEIS IN CONCERT MET EEN SCHLAGERFESTIVAL
Op zaterdag 24 november geeft Edelweis uit Erps-Kwerps haar jaarlijks concert, voor de 55ste keer reeds. Zoals
steeds heeft dirigent Dirk Wambacq een heel leuk en gevarieerd programma samengesteld, met hits van nu en
'minder nu'. Om deze feestelijke editie extra speciaal te maken, wordt deel twee een heus schlagerfestival. Ambiance
verzekerd!! En dat ze voor ambiance kunnen zorgen, bewees Edelweis recent nog tijdens vier gesmaakte optredens
tijdens de zomer en op alle vorige concerten.
Allen op post dus voor deze feestelijke editie!

Zaterdag 24 november om 19.30 u.
Kaarten kosten in voorverkoop 6 euro en aan de kassa 8 euro
Polyvalente Zaal Erps-Kwerps
Meer info en tickets: www.edelweis.3071.be

(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg vzw)

CADEAUDAGEN MET WERELDCAFÉ
Op zoek naar een leuk cadeau? Niet alleen origineel, maar ook eerlijk?
Kom dan zeker langs in het Congrescentrum van UPC KU Leuven op de
Leuvensesteenweg 517 in Kortenberg op zaterdag 24 of zondag
25 november. Wijnliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de wijnstand met topwijnen uit Argentinië, Chili en Zuid-Afrika. Of kom genieten van lekkere gerechten, bereid met producten uit het wereldkeukenassortiment.
In naam van de producenten: hartelijk welkom!
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(Schilderschool De blinde muur)

(Bonzaï)

DE BLINDE MUUR BESTAAT 20 JAAR

KERST MET EEN KORRELTJE ZAND –
BELEVENIS MET ZANDTEKENINGEN,
WOORDKUNST, KOORZANG EN LIVE-MUZIEK
‘Kerst met een korreltje zand’ belooft een onvergetelijke belevenis te
worden. Je ziet een creatieve bewerking van het kerstverhaal in
afbeeldingen die omgevormd worden door enkele vegen van de handen
van zandkunstenaar Immanuel Boie. Hij brengt ook een verteller en live
muzikanten en een koor mee. Laat je meevoeren en ontdek wat er schuil
gaat achter die kerstboom, kerstmarkt en kalkoen.

De Kortenbergse schilderschool ‘De blinde muur’ bestaat 20 jaar. Dit
moet gepast gevierd worden. Een grote tentoonstelling van de werken
vindt plaats in GC Colomba en dit gedurende 2 dagen, op zaterdag
24 november en zondag 25 november. De opening met receptie
vindt plaats op zaterdag 24 november vanaf 19.30 u. Zowel de grote
zaal, de kleine zaal als de gangen zullen vol werken hangen. Op zondag
is de expo te bezichtigen van 10 tot 17 u. Kom dus zeker kijken!
Zaterdag 24 november om 19.30 u. en
zondag 25 november van 10 tot 17 u.
GC Colomba
Meer info: Lieve Ophalvens, 0479 51 10 08

‘Kerst met een korreltje zand’ vertelt je dat er achter het bijbelse
kerstverhaal een prachtige boodschap schuilt die tweeduizend jaar later
nog volop actueel is, in onze maatschappij en in je diepste zijn. Een
eeuwenoud verhaal over hier en nu!
‘Kerst met een korreltje zand’ raakt ten diepste je ogen, je oren en je
hart.
'Zandkunst' zoals Immanuel die brengt, is mooi op het internet of op tv,
maar vooral live een bijzondere ervaring! Het is een kunstvorm die niet
om het resultaat draait, maar om het proces: het omvormen van de ene
tekening in de andere door middel van zand te strooien en te vegen. Het
is niet verkoopbaar; op het einde van de voorstelling verdwijnt het zand
terug in een doosje. Het is iets wat je moet beleven! Alles wordt gefilmd
en geprojecteerd op een groot scherm.
Zaterdag 1 december om 20 u.
Sint-Pieterskerk, Kwerps
14 euro (-14 jaar: kosteloos ), 16 euro kassa
Meer info en kaarten: UiTbalie, bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be
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(Wereldraad Kortenberg)

3DE WERELDMARKT
De Wereldmarkt geeft een podium aan projecten in Congo, Oeganda, Madagascar,
Nepal,... Ze promoot lokale consumptie en
productie van duurzame voeding en zet in
op duurzame ontwikkeling.
Om 14 u. staat er een infosessie rond de energietransitie (in Kortenberg) op het programma.
Duurzame energie en burgerparticipatie? Investeren in een energiecoöperatie? Ben jij vrijwilliger om hierrond verder te denken?
Doorlopend van 11.30 tot 17 u.:
• Foodtrucks
• Kindergrime

Jaks !
(Chiro Flurk Everberg)

CHIROQUIZ

Beste quizfanaten en Chiro-supporters,
dit najaar is het weer van dat! Chiro
Flurk organiseert haar befaamde
Chiroquiz! Op zaterdag 24 november ben je zeer welgekomen
in de sporthal van Everberg (gelegen in de Gemeentehuisstraat).
Inschrijven per ploeg, maximum 5 deelnemers, kost 20 euro en

• Lokale producenten
• FairTrade en Wereldwinkel
• Buurderij en Voedselteams
• Geefplein
Zondag 2 december van 11.30 tot 17 u.
GC Colomba

kan via chiroflurk@gmail.com. Er zijn ook tal van prijzen te winnen, niemand is dus een verliezer! Natuurlijk zal er ook een
drankbeker zijn die het strijden zeker waard is. Chiro Flurk kijkt er
alvast naar uit, tot dan!
Zaterdag 24 november om 19.30 u.
Sporthal Everberg, Gemeentehuisstraat 11, Everberg
20 euro per ploeg van maximum 5 deelnemers
Meer info en inschrijven: chiroflurk@gmail.com
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Vrij 02/11/18
van 13:00 tot 14:30

Vrijdag na de noenwandeling

De Witloofstappers

Sint-Pieterskerk, Kwerps

0475 47 43 81, http://www.witloofstappers.be

Za 03/11/18
van 07:45 tot 19:30

Nederlands Limburg, anders
bekeken

vtbKultuur

Vertrek autocar: OC Berkenhof

€ 43, € 39 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

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

Gemeentehuisstraat, Everberg

www.kortenberg.be

Dienst Vrije Tijd

Pachthof van de Zeven Slapers,
Goedestraat 37, Meerbeek

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80,
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

Za 03/11/18 van 14:00 Hobbytentoonstelling
tot 18:00 en zo 04/11/18
van 10:00 tot 18:00

Hobby- en Filaclub en
Kantschool Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos, kantschool.kortenberg@skynet.be

Za 03/11/18 om 18:00

Fakkeltocht Silsombos Schimmen in het duister, in het
kader van 'Mysterieuze Bossen'

Natuurpunt Kortenberg 't Silsomhof, Olmenhoekstraat
i.s.m. gemeente
49, Erps-Kwerps
Kortenberg en Toerisme
Vlaams-Brabant

Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80, www.silsomhof.be

Za 03/11/18 om 19:00

Mierbeikse Mes en receptie

Comité 900 jaar
Meerbeek

Sint-Antoniuskerk, SintAntoniusstraat 24, Meerbeek

Kosteloos

Zo 04/11/18
van 10:00 tot 12:30

Begraafplaats Laken met
gerestaureerde grafgalerijen

vtbKultuur

Vertrekplaats: station Kortenberg € 9, € 8 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Zo 04/11/18 om 10:45

26ste Sint-Hubertusviering

Hobby- en Filaclub en
Kantschool Kortenberg

Onze-Lieve-Vrouwkerk,
Brouwerijstraat 30, Kortenberg

kantschool.kortenberg@skynet.be

Zo 04/11/18
van 13:15 tot 17:00

Brabantwandeling 12 km te
Houwaart

De Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 02 759 68 13,
http://www.witlooftrekkers.be

Zo 04/11/18
van 14:00 tot 16:30

Repair Café

Repair Café Kortenberg

CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg

https://repaircafe.org/locations/repair-cafékortenberg of 0473 87 80 13

Zo 04/11/18
van 14:30 tot 18:30

Pannenkoekendag

Ziekenzorg Meerbeek
i.s.m. Samana

OC Atrium

Za 03/11/18 en 17/11/18 Lessen kantklossen
van 09:00 tot 16:00
Za 03/11/18 om 15:00

Winterkermis in Everberg

Van za 03/11/18
tot zo 18/11/18
van 10:00 tot 18:00

Groote Oorlog in Kortenberg:
Tentoonstelling: Diep in het
geheugen van papavers

Ma 05/11/18, 12/11/18, Computercursus voor beginners
19/11/18, 26/11/18,
03/12/18, 10/12/18 en
17/12/18 van 09:00 tot
12:00

Welzijnshuis Kortenberg OC Berkenhof

€ 129, sociaal tarief met vrijetijdspas,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10,
inschrijven voor 30/10/18

Ma 05/11/18, 12/11/18, Wandelen
19/11/18 en 26/11/18
van 13:45 tot 16:00

55plus Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos, 0477 92 94 17,
http://www.55pluskortenberg.be

Ma 05/11/18, 12/11/18, KVLV Everberg wandelt!
19/11/18 en 26/11/18
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

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

Di 06/11/18
van 14:00 tot 16:00

Bibliotheek Kortenberg en Bibliotheek Kortenberg
Lokaal Dienstencentrum

Waar een wil is, is een weg

Kosteloos, kortenberg.bibliotheek.be,
02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be
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Wanneer
Woe 07/11/18
van 14:00 tot 15:00

Wat

Organisator

Waar

Groote Oorlog in Kortenberg:
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
Voorleesnamiddag in de Bib: 100
jaar geleden

Info
Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80,
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

Woe 07/11/18 om 20:00 Groote Oorlog in Kortenberg:
Lezing: De bijdrage van
Defensie in de strijd tegen het
internationaal terrorisme

Dienst Vrije Tijd i.s.m.
bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Zo 04/11/18
van 10:00 tot 12:30

Begraafplaats Laken met
gerestaureerde grafgalerijen

vtbKultuur

Vertrekplaats: station Kortenberg € 9, € 8 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Do 08/11/18
van 10:00 tot 12:30

Begraafplaats Laken met
gerestaureerde grafgalerijen

vtbKultuur

Vertrekplaats: station Kortenberg € 9, € 8 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Do 08/11/18
van 13:30 tot 16:30

Hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat

Do 08/11/18
van 20:00 tot 22:00

Lezing: Maakbedrijven 4.0 in
Vlaanderen

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
en Curieus Kortenberg

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.bibliotheek.be, 02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be

Vrij 09/11/18
van 08:00 tot 17:00

Uitstap Antwerpen

Gezinsbond Erps-Kwerps Sint-Pieterskerk, Kwerps

€ 45, gezinsbond.erpskwerps@gmail.com

Vrij 09/11/18 om 10:30

Groote Oorlog in Kortenberg:
Planting Vredesboom

Dienst Milieu i.s.m.
dienst Vrije Tijd

Kosteloos,
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

Vrij 09/11/18 om 20:00

Groote Oorlog in Kortenberg:
Film in de Bib: Frantz

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, www.kortenberg.bibliotheek.be,
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

Vrij 09/11/18 om 20:30

Black & White, dansfeest met
orkest, 45 jaar danscursus

vtbKultuur

GC Colomba

€ 12, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Za 10/11/18 van 17:30 Schoolrestaurant Vrije
tot 20:00 en zo 11/11/18 Basisschool Mater Dei
van 11:30 tot 14:00

Vrije Basisschool Mater
Dei

Vrije Basisschool Mater Dei,
Engerstraat 10, Erps-Kwerps

http://materdei-ek.be/

Za 10/11/18 om 20:00

Groote Oorlog in Kortenberg:
Bevrijdingsbal met liveband
Reverent Juke

Dienst Vrije Tijd

OC Oud Gemeentehuis

€ 12 VVK, € 15 kassa, sociaal tarief met
vrijetijdspas, https://kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

Zo 11/11/18 om 10:00

Groote Oorlog in Kortenberg:
11-november viering

Dienst Vrije Tijd i.s.m.
Sint-Amanduskerk, Dorpsplein, Kosteloos,
de Vaderlandslievende Erps-Kwerps
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog
verenigingen, Cantate en
de Vrolijke Schutters

Zo 11/11/18
tot ma 12/11/18

Haarlem, Aalsmeer, Den Haag tweedaagse

vtbKultuur

Vertrek autocar: OC Berkenhof

€ 280, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Ma 12/11/18
van 20:00 tot 22:00

Vorming: vriendelijk en vastberaden
opvoeden

Ouderraad De
Regenboog i.s.m.
bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, www.deouderraad.be,
kortenberg.bibliotheek.be,
vorming@deouderraad.be

Di 13/11/18 om 09:10

Culturele uitstap Oostende

Femma Kortenberg

Station Kortenberg

€ 50, 0468 32 22 19

Di 13/11/18 om 14:30

Senioren winterfeest

Gemeentelijke
adviesraad voor
senioren i.s.m. het
gemeentebestuur

GC Colomba

€5, sociaal tarief met vrijetijdspas, 02 755 23 10
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be

Di 13/11/18
van 20:00 tot 22:00

Infoavond: Diabetes type 2

Welzijnshuis Kortenberg OC Berkenhof

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

Do 15/11/18
van 20:00 tot 22:00

Brel veertig jaar dood, en
onsterfelijk

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.bibliotheek.be, 02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be

Do 15/11/18 om 20:00

Limburg tussen straf en troon,
duizend jaar graafschap Loon,
lezing door dr. Jan Vaes

vtbKultuur

€ 9, € 8 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Koesterweide, De Costerstraat,
Everberg

Oude Abdij Kortenberg,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
https://kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80,
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

Kosteloos, 02 759 39 81,
kvlveverberg@gmail.com,
http://www.kvlv-everberg.be
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Organisator

Waar

Vrij 16/11/18
van 13:00 tot 14:30

Vrijdag na de noenwandeling

De Witloofstappers

Vrij 16/11/18
van 14:00 tot 16:00

Mantelzorgcafé en
rechtenverkenning

Lokaal Dienstencentrum OC Berkenhof

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

Vrij 16/11/18
van 20:00 tot 22:00

Bhutan, authentieke Tibetaanse
cultuur

vtbKultuur

€ 7, € 6 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Za 17/11/18
van 09:00 tot 16:00

Basiscursus snoeien - volzet

Vormingplus OostAdministratief Centrum
Brabant i.s.m.
Cultuurdienst Kortenberg

€ 17 (€ 13 reductietarief Vormingplus),
016 52 59 00,
info@vormingplusob.be

Za 17/11/18 om 18:30

In de ban van de televisie

Jeugd Verbroedert en
GC Colomba
koninklijke harmonie De
Verbroedering

info@verbroedering.be

Zo 18/11/18
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km te
Kortenberg

De Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 02 759 68 13,
http://www.witlooftrekkers.be

Zo 18/11/18
van 10:00 tot 12:30

Kunstendag voor Kinderen:
DRUK, een mobiele
drukinstallatie

Cultuurdienst i.s.m.
bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
https://kortenberg.kwandoo.com, 02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be

Zo 18/11/18
van 10:00 tot 13:00

Een jaar vol kleuren - met Bonzaï Bonzaï
richting advent

Sint-Pieterskerk, Kwerps

Kosteloos, bonzai.kortenberg@gmail.com,
02 757 12 43, http://www.bonzaiwerking.be

Zo 18/11/18
van 16:10 tot 23:30

Spektakelmusical 40-45

vtbKultuur

Vertrek autocar: OC Berkenhof

€ 81, € 73 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Ma 19/11/18
van 19:30 tot 22:00

Week van de Smaak: De kracht
van kruiden in de medicijnkast

Cultuurdienst i.s.m.
bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
https://kortenberg.kwandoo.com, 02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be

Di 20/11/18 en
woe 21/11/18

Bloemschiklessen

Die Blomme

GC Colomba

€ 60 voor 9 lessen van september 2018 tot en
met mei 2019, info: 02 759 20 09, micheline.
matterne@skynet.be of 0476 26 99 92,
edith.dewit-vanhaelen@skynet.be

Woe 21/11/18
van 13:00 tot 16:00

Voorleesweek voorleesmarathon in de Bib

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 21/11/18
van 13:00 tot 16:00

Gas - elektriciteit: durf
vergelijken!

Dienst Ruimtelijke
Ordening

Woonloket, Administratief
Centrum

woonloket@kortenberg.be, 0496 12 86 64

Do 22/11/18, vrij
De Komedie Spelers spelen voor De Komedie Spelers
23/11/18, za 24/11/18 u: Maar vent toch!
om 20:00 en zo 25/11/18
om 15:00

OC Atrium

€ 8 VVK, € 10 kassa, www.dekomediespelers.be

Vrij 23/11/18 om 18:00

Spaghettiavond met bezoek van Sterko Volleybalclub
de Sint

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

www.sterko.be

Vrij 23/11/18
van 20:00 tot 22:30

5-gangen sushi en sashimi,
culinaire wijnavond

vtbKultuur

GC Colomba

€ 77, € 69 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Za 24/11/18
van 10:00 tot 12:00

Digidokter: Digitaal voorlezen

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Za 24/11/18 om 14:00

Sinterklaas komt!

Gezinsbond Kortenberg Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 8 eerste kind, € 6 tweede kind, € 5 derde en
volgende kinderen. € 10 per kind niet-leden.
02 759 89 49, m.cappan@skynet.be

Schilderschool De blinde GC Colomba
muur

0479 51 10 08

Za 24/11/18 om 19:00 en De blinde muur bestaat 20 jaar
zo 25/11/18 van 10:00
tot 17:00

Sint-Pieterskerk, Kwerps

Info

Oude Abdij Kortenberg,
Abdijdreef 22, Kortenberg

0475 47 43 81, http://www.witloofstappers.be

Za 24/11/18 om 19:30

55 jaar Edelweis in concert, met Edelweis Erps-Kwerps
schlagerfestival

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

€ 6 VVK, € 8 kassa, www.edelweis.3071.be

Za 24/11/18 om 19:30

Chiroquiz

Sporthal Everberg,
Gemeentehuisstraat 11,
Everberg

chiroflurk@gmail.com

Chiro Flurk Everberg
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Za 24/11/18 om 16:30

Lichtjeswandeling

Oudervereniging
Basisschool De Klimop

Basisschool De Klimop,
deklimop@kortenberg.be, 02 759 64 59,
Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps www.deklimop.net

Za 24/11/18
en zo 25/11/18

Cadeaudagen met Wereldcafé

Oxfam-Wereldwinkel
Kortenberg vzw

Congrescentrum UPC KU
https://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/
Leuven, Leuvensesteenweg 517, winkels/kortenberg
Kortenberg

Di 27/11/18
van 19:30 tot 22:30

Workshop over zuurdesem en
andere fermentaties

VELT Midden-Brabant

GC Colomba

€3

Woe 28/11/18
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

http://kortenberg.rodekruis.be

Woe 28/11/18
van 19:00 tot 22:00

Thema-avond voor reanimatie en Rode Kruis Kortenberg
defibrillatie

OC Oud Gemeentehuis

Kosteloos, vorming@kortenberg.rodekruis.be,
0476 57 02 93

Do 29/11/18
van 10:30 tot 12:00

Theodoor Van Loon een
caravaggist tussen Rome en
Brussel

vtbKultuur

Vertrekplaats: station Kortenberg € 24, € 22 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Do 29/11/18
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor senioren

Gemeentelijke
GC Colomba
adviesraad voor senioren
en het Welzijnshuis

Kosteloos, gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 30 70, http://www.kortenberg.be/

Do 29/11/18 om 20:00

Groote Oorlog in Kortenberg:
Poëzie op alle fronten

Dienst Vrije Tijd i.s.m.
Curieus Kortenberg

€ 10 VVK, € 13 kassa, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

Do 29/11/18 om 20:00

Film in de Bib: Call Me by Your
Name

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
i.s.m. Holebifilmfestival

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

Vrij 30/11/18 om 20:00

Film in de Bib: Thelma

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
i.s.m. Holebifilmfestival

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

Ridderzaal Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

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 in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen.
De precieze instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke
webstek: www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 oktober 2018 gebeuren voor het decemberrnummer, en ten laatste op 25 november 2018 voor het januarinummer.
Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
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
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
IPM printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 december 2018. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 oktober 2018
worden ingediend. Voorstellen voor het januarinummer van Zoeklicht
moeten ten laatste op 25 november 2018 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 5 november 2018 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.

15-25 NOV 2018
15-25 NOV 2018

Maandag 19 november van 19.30 tot 22 u.
Bib Kortenberg
De kracht van kruiden in de medicijnkast
Info op blz. 16

E STEUN VAN

MNE TV ADNE S T E U N V A N
MET DE STEU

V.U.: Vol-au-vent vzw
V.U.: Vol-au-vent vzw
Spanjestraat 141 - 8800 Roeselare
Spanjestraat 141 - 8800
Roeselare
www.weekvandesmaak.be

www.weekvandesmaak.be

Spanjestr

www.week

