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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
1-2 december: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
8-9 december: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
15-16 december: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
22-23 december: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
25 december: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
29-30 december: 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 3 december van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van
het Welzijnshuis. Gelieve vooraf contact op te nemen om een afspraak
vast te leggen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket
van Woonwijzer. Woonwijzer is bereikbaar op 0471 85 03 77 of
via 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

Vrijdag 7 december: huisvuil, gft en oude metalen
Maandag 10 december: pmd en papier en karton
Vrijdag 14 december: grofvuil
Maandag 17 december: zachte plastics
Vrijdag 21 december: huisvuil en gft
Maandag 31 december: pmd en papier en karton
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be
Het Kortenbergse recyclagepark is gesloten op dinsdag 25 december en op dinsdag 1 januari 2019.

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 5 december van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
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
GEMEENTERAAD VAN 5 NOVEMBER 2018
GEMEENTEBESTUUR

• De gemeenteraad nam kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van de gemeente Kortenberg.
• Voor het jaar 2018 verleende de gemeenteraad toelagen aan negen
instellingen en verenigingen die inwoners van de gemeente opvangen.
• Voor het dienstjaar 2018 kende de gemeenteraad voor een totaalbedrag van 2.900 euro een toelage toe aan de oudercomités van alle
basisscholen op het grondgebied van Kortenberg. Het bedrag van
2.900 euro zal onder de zes comités verdeeld worden volgens het
aantal leerlingen dat in de gemeente woont en dat officieel ingeschreven is op 1 oktober 2018.
• Sinds dit schooljaar is een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO) van toepassing, waardoor een aanpassing van het
tariefreglement voor de Mini-Academie van het Kortenbergse filiaal
van de Academie van Muziek-Woord-Dans Zaventem nodig was. De
Mini-Academie biedt verschillende initiatiecursussen aan voor kinderen tussen 5 en 7 jaar. Vanaf 7 jaar is de groepsles voortaan officieel onderwijs en niet meer ten laste van de gemeente maar van het
DKO (62 euro). De instrumentinitiatie is ten laste van de gemeente
(213 euro). De gemeente betaalt hier de muziekleerkracht. Vanaf 8
jaar is een leerling volledig ten laste van het DKO.
• Omwille van het nieuwe decreet DKO hadden de bestaande filiaalovereenkomsten geen rechtsgrond meer. De gemeenteraad bekrachtigde een beslissing van het college van burgemeester en schepenen
om een nieuwe overeenkomst op te maken voor de Interlokale
Vereniging Kunstacademie DKO.
• De gemeenteraad keurde een actualisatie van het schoolreglement
voor het gemeentelijk basisonderwijs in Kortenberg goed.
• De gemeenteraad keurde een aanpassing goed van de capaciteit van
gemeentelijke basisschool De Boemerang in Meerbeek; deze wordt
verhoogd van 110 naar 120 kleuters en verlaagd van 180 naar 144
lagereschoolkinderen. Zowel op het niveau ‘kleuter’ als op het niveau
‘lagere school’ wordt de capaciteit per geboortejaar, respectievelijk
leerjaar vastgesteld op maximaal 24.
• In overleg tussen het Welzijnshuis en de gemeente is een aangepaste
overeenkomst tot stand gekomen voor het gebruik van OC Berkenhof
in de periode 2019-2024. Het Welzijnshuis krijgt de huidige bureelruimten en de ontmoetingsruimte kosteloos ter beschikking in ruil
voor het beheer van een deel van het gebouw.
• Het Dienstencentrum van het Welzijnshuis Kortenberg en de
gemeente Kortenberg hebben een overeenkomst over het gebruik
van de sporthal en het GC Colomba opgesteld. Deze overeenkomst
werd goedgekeurd door de gemeenteraad en betreft onder meer de
tijdelijke organisatie van het Dorpsrestaurant en van de cursussen
sportelgym en tai chi tijdens de werkzaamheden aan OC Berkenhof.
Vanaf januari 2019 zal het Welzijnshuis de lokalen kosteloos kunnen
gebruiken.

• De gemeenteraad keurde een gebruiksovereenkomst goed tussen
het gemeentebestuur van Kortenberg en de consoorten Abeloos
voor het aanleggen en onderhouden van een bufferbekken en aanhorigheden in de Populierenlaan.
• De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente Kortenberg en De Werkvennootschap in het kader van de
Combimobiliteit goed, waarbij de parking aan het station van ErpsKwerps in het kader van de aanpassingswerken aan de HST-F3Fietssnelweg zal worden uitgebreid. De Werkvennootschap heeft
zich ertoe verbonden de uitbreiding van de parking en het plaatsen
van de nieuwe verlichting te financieren. De totale terugvordering
wordt geraamd op 162.954,28 euro, inclusief btw.
• Het tracé, de plannen en de wegenis zoals voorgesteld in de omgevingsvergunningsaanvraag voor de afbraak van een woning en vervolgens de bouw van appartementen, woningen en de aanleg van
een inheems bos op percelen ter hoogte van huisnummer 13 in de
Populierenlaan in Kortenberg werden goedgekeurd door de gemeenteraad onder voorwaarden. 82 bezwaarschriften werden ingediend
tegen deze aanvraag, waarvan er één betrekking heeft op de wegenis, en wel op de bereikbaarheid van de ruimte door de brandweer.
Deze bezwaarschriften zullen behandeld worden door de dienst
ruimtelijke ordening. Een van de voorwaarden die door de gemeente
in de omgevingsvergunning zullen worden opgelegd is de gefaseerde aanpak van het project. Daarbij is duidelijk vastgelegd welke
tracés in welke fase zullen moeten gerealiseerd worden: eerst het
parkgebied – dat een openbaar karakter moet krijgen –, daarna pas
het woongebied met de ontsluiting van Wespelaarbroek naar het
parkgebied en de trage weg achter de woningen in Wespelaarbroek.
Er zal op vraag van de gemeente ook een ondergrondse afvalstraat
moeten voorzien worden, volgens de richtlijnen van Ecowerf. De
grond waarop de tracés en de afvalstraat zullen komen, zal gratis
moeten worden afgestaan aan de gemeente. Vooraleer de werken
van start zullen kunnen gaan, zal de aanvrager een coördinatievergadering moeten beleggen waarop de nutsmaatschappijen, de ontwerper en de gemeente moeten worden uitgenodigd. De gemeente
zal ook moeten worden uitgenodigd op de werfvergaderingen die
betrekking hebben op de delen die worden overgedragen aan het
openbaar domein.
• De gemeenteraad keurde de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van EcoWerf op 21 november 2018 – zijnde de statutenwijziging van EcoWerf – goed, met uitzondering van het artikel
dat de clustering van gemeenten voor de vertegenwoordiging in de
raad van bestuur bepaalt.
• De gemeenteraad keurde de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van IGS Hofheide op 11 december 2018 goed en stelde
de gemeentelijke vertegenwoordiger voor deze vergadering aan.
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• De gemeenteraad keurde de agendapunten van de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van Iverlek op 14 december
2018 goed.
• De gemeenteraad keurde de voorgestelde wijziging in de statuten
van Interleuven goed, met uitzondering van het artikel dat de clustering van gemeenten voor de vertegenwoordiging in de raad van
bestuur bepaalt, en legde het mandaat van de vertegenwoordiger
voor de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19
december 2018 vast.
• De gemeenteraadsleden namen kennis van briefwisseling.
• Ook volgende punten werden besproken: de opvolging van de stedenbouwkundige verordening, de ANPR-camera in de Zavelstraat,
de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden aan OC
Berkenhof, de adviescommissie en het project Kortenberg-West, het
project Sterrebeeksesteenweg, de afkoppeling RWA/DWA in de
Vogelenzangstraat, de ANPR-camera’s en de integrale opname van
de gemeenteraad in de maand september 2018.

Volgende gemeenteraad
Maandag 3 december 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.
De administratieve diensten van gemeente en Welzijnshuis, de Bib en
het politiehuis van Kortenberg zullen gesloten zijn van maandag 24
tot en met woensdag 26 december en van maandag 31 december tot
en met woensdag 2 januari 2019. Het politiehuis in Herent zal wel
open zijn op maandag 24 en maandag 31 december van 8 tot 12 u.
en op woensdag 2 januari 2019 van 8 tot 17 u. Bel in dringende gevallen waarbij politiehulp vereist is naar het nummer 101.

Lokale Economie
GEMEENTEBESTUUR

EINDEJAARSFEESTEN: DENK AAN
DE KORTENBERGSE CADEAUBON!

Bent u op zoek naar een geschikt eindejaarsgeschenk, denk dan ook eens
aan de Kortenbergse Cadeaubon. Dat is een digitale geschenkkaart die de
gelukkige ontvanger kan gebruiken als betaalmiddel bij de aangesloten
Kortenbergse ondernemers. U koopt de Kortenbergse Cadeaubon aan de
UiTbalie in de Kortenbergse Bib. Er zijn cadeaubonnen van 10 of 25 euro

– u kunt deze natuurlijk ook combineren. Na activatie krijgt u de
cadeaubon(nen) mee in een kleurrijke verpakking (kostprijs 1 euro).
Alle info en de lijst van de deelnemende handelaars en ondernemers vindt
u op ondernemen.kortenberg.be/kortenbergse-cadeaubon.

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

ONDERTEKENING ‘CHARTER BIJVRIENDELIJKE GEMEENTE’ EN AFTRAP
GEMEENTELIJK BIJENACTIEPLAN

Op vrijdag 5 oktober heeft het Kortenbergse college van burgemeester en schepenen in het Kortenbergse Administratief Centrum samen met de ondervoorzitter van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond het charter ‘Bij-vriendelijke gemeente’
ondertekend en de gemeentelijke visienota hierover voorgesteld. Daarmee werd
het officiële startschot gegeven van het gemeentelijke bijenactieplan.
Met het charter ‘Bij-vriendelijke gemeente’ wil de gemeente komen tot een concreet lokaal actieplan, opgesteld in samenwerking met lokale imkerverenigingen,
milieuverenigingen en met de milieuraad. Om te voldoen aan het charter moet de
gemeente minstens zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving op alle openbare
plaatsen en moet zij burgers, landbouw en industrie sensibiliseren.

Tegelijk wil de gemeente geïnteresseerde inwoners oproepen om zich aan te
melden voor een werkgroep, die de visienota verder zal uitwerken naar een concreet bijenactieplan en die zal helpen om dit actieplan ook in praktijk te brengen.

V.l.n.r. Marc De Weerdt, voorzitter Bijenhouders Regio Kortenberg en Hendrik Trappeniers, ondervoorzitter van de
Koninklijke Vlaamse Imkersbond samen met de leden van het Kortenbergse college van burgemeester en schepenen

Meer info
duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 30 70
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AFHAALMOMENT
SAMENAANKOOP (FRUIT)BOMEN, HAGEN, HEGGEN EN HOUTKANTEN IN
VLAAMS BRABANT
Tot 31 oktober kon u als inwoner verschillende pakketten en boomsoorten
bestellen via www.behaagjetuin.be, een actie in samenwerking met het
Regionaal Landschap Dijleland vzw.

Het bestelde plantgoed moet afgehaald worden op het gemeentelijk verdeelpunt:
• Wanneer: zaterdag 8 december van 9 tot 12 u.
• Waar: Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172 in Erps-Kwerps
• Meer info: Milieudienst, duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 30 70

WORD LID VAN DE MILIEUADVIESRAAD
Sinds jaar en dag is er in Kortenberg een zeer actieve milieuadviesraad.
Deze groep gemotiveerde inwoners komt maandelijks samen om het milieubeleid in de gemeente te ondersteunen door het gevoerde beleid te
adviseren en mee vorm te geven en nieuwe voorstellen en initiatieven te
bespreken. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt de
samenstelling van de milieuadviesraad opnieuw herbevestigd.

De milieuadviesraad is op zoek naar versterking en iedereen met een hart
voor milieu is welkom.
Wilt u meer weten, neem dan zeker contact op met de milieudienst via
milieu@kortenberg.be of 02 755 30 70.

De milieuadviesraad spitst zich toe op onder andere het adviseren van de
interne werking van de gemeentelijke milieudienst waarbij hij het gevoerde
beleid rond natuur, afvalbeheer, duurzaamheid, kortom over alles wat met
milieu in onze gemeente te maken heeft, onder de loep neemt. Wilt u
daarbij goed gedocumenteerd zijn, bijvoorbeeld door te beschikken over
alle nodige informatie of te luisteren naar bekwame sprekers? Wilt u uw
steentje bijdragen aan het milieubeleid in de gemeente door voorstellen te
doen? Wilt u op een opbouwende manier specifieke punten aanbrengen?
Dan is uw plaats in de MAR (Milieuadviesraad).

Ruimtelijke Ordening
OPROEP KANDIDATUREN MANDAAT IN DE GECORO
Volgens art. 1.3.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
moet elke gemeente beschikken over een adviesraad voor ruimtelijke
ordening, onder de vorm van een Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
Ordening (GECORO).
De GECORO adviseert de gemeenteraad over nieuwe ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over
stedenbouwkundige verordeningen.
Daarnaast kan de GECORO advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het
college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Een GECORO wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode
van 6 jaar. Bij de start van elke nieuwe legislatuur wordt een nieuwe
GECORO benoemd. De oude blijft in werking tot wanneer de nieuwe
GECORO kan samengeroepen worden.
Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.
Voor Kortenberg moeten minimaal 9 en maximaal 13 leden benoemd
worden. Voor elk effectief lid wordt ook een plaatsvervangend lid
benoemd, zodat de GECORO te allen tijde haar taken kan uitvoeren.
Minimum ¼ van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen
ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de
voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente:
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•
•
•
•
•

1 vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen;
1 vertegenwoordiger van de verenigingen van handelaars;
1 vertegenwoordiger van de landbouworganisaties;
1 vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties;
1 vertegenwoordiger van de socio-culturele organisaties.

Kandidaturen moeten worden ingediend bij het College van
burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst Ruimtelijke Ordening,
Dr. V. De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg, ten laatste op vrijdag
28 december.

Kandidaat-deskundigen moeten hun kandidatuur motiveren en ‘titels en
verdiensten’ (de nodige documenten om hun deskundigheid op het
gebied van ruimtelijke ordening aan te tonen) opgeven. De voorzitter
wordt voorgedragen uit de deskundigen die kandidaat zijn.
Kandidaat-vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers van de maatschappelijke geledingen worden voorgedragen door de maatschappelijke geledingen zelf. De maatschappelijke geledingen moeten hun
voordracht motiveren (en eventueel overtuigingsstukken bijvoegen).
Alle kandidaten moeten in Kortenberg wonen.

VENTILEREN EN VERLUCHTEN VAN UW WONING
De lucht binnen in uw woning heeft vaak een veel slechtere kwaliteit
dan de buitenlucht. Het is van groot belang om correct te ventileren en
bijkomend te verluchten.
Doet u dit niet of onvoldoende? Dan kan de lucht te vochtig worden en
is er een verhoogd risico op schimmelvorming. Daarnaast raakt uw
woning ook vervuild, bijvoorbeeld door (fijn) stof. Onregelmatig verluchten en/of ventileren kan leiden tot astma, hoofdpijn, allergieën, …
Hecht hier dus zeker voldoende belang aan.
Ventileren doet u door voortdurend de lucht in de woning te verversen
en vervuilde lucht af te voeren. Nieuwbouwwoningen worden hiervoor
voorzien van een ventilatiesysteem. Voor bestaande woningen is niet
niet altijd mogelijk en moet er naar andere oplossingen gezocht worden.
Bij het renoveren van een bestaande woning kan u investeren in een
ventilatiesysteem of ventilatieroosters in uw nieuwe ramen. Voor deze
investeringen kunt u onder bepaalde voorwaarden premies krijgen.
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het Woonloket.
Bij het verluchten kunt u beter uw raam of buitendeur twee keer per dag
gedurende een korte tijd volledig open zetten dan een hele dag uw
raam op een kier te laten staan. Zo wordt de binnenlucht snel vervangen
door frisse verse buitenlucht.

Hieronder vindt u enkele tips voor een optimale binnenlucht:
• Zet tijdens het koken de dampkap aan en eventueel een raam op een kier.
• Zet na het douchen een raam open in de badkamer. Droog ook de douchemuren (eventueel met een aftrekker) en hang uw handdoek open om
te drogen.
• Droog de was zo veel mogelijk buiten.
• Gebruik schoonmaakproducten zonder gevarensymbool en lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.
• Verlucht extra wanneer u pas geverfd heeft of nieuwe meubels heeft.
• Rook zeker niet binnen!

Wist u dat? Bij verluchten gaat er warmte verloren, maar de aangevoerde frisse lucht is droger en warmt daardoor sneller op dan de vochtige binnenlucht. Het energieverlies blijft dus zeer beperkt.

Hebt u nog vragen over ventileren, verluchten of premies? Kom langs bij
het Woonloket op woensdag van 13 tot 16 u. in het Administratief
Centrum of bel of mail naar Greet Boes.

WOONWIJZER Midden-Brabant
helpt u verder!
0496 128 664
greet.boes@igo.be
www.woonwijzermiddenbrabant.be
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Welzijnshuis
DE WARMSTE KERSTMARKT: HET IS WEER DIE TIJD VAN HET JAAR!
Praktisch
Vrijdag 7 december van 16 tot 21.30 u.
Dr. V. De Walsplein in Kortenberg

Het Welzijnshuis nodigt u van harte uit voor de tweede editie van ‘de
Warmste Kerstmarkt’!
Op vrijdag 7 december tussen 16 en 21.30 u. wordt het Dr. V. De
Walsplein omgetoverd tot een waarachtig kerstdorpje, boordevol leuke
activiteiten, prachtige kerstartikelen, heerlijke drankjes en standjes waar
ieder zijn buikje rond kan eten.

Ten voordele van
Casa Magnolia vzw,
meer info op casamagnolia.be
Meer info
www.kortenberg.be, sociale.dienst@kortenberg.be
Organisator Xenia Langen, 0493 89 08 73

Het Welzijnshuis zocht een goed doel voor deze Kerstmarkt en daarbij
had het uw hulp nodig. Want de Warmste Kerstmarkt is niet zomaar een
kerstmarkt. Samen met de standhouders zamelt het Welzijnshuis
immers geld in voor het goede doel.
U diende massaal voorstellen in en de medewerkers van het Welzijnshuis
bogen hun hoofd over de moeilijke taak van het kiezen. En hoewel elk
voorstel het waard is om gesteund te worden, is de keuze gevallen op
Casa Magnolia, een nieuwe vzw die gezinnen met kinderen en jongeren
met zware zorgnoden wil ondersteunen door het huishouden te verlichten met respijtzorg. Zo komt kostbare tijd vrij voor elkaar, om samen op
adem te komen, waardoor de levenskwaliteit van deze gezinnen verbetert. Net zoals vorig jaar wordt een deel van de winsten gedoneerd aan
dit goede doel.
De Warmste Kerstmarkt staat in het teken van warme gezelligheid, verbondenheid en solidariteit.
Het Welzijnshuis en de standhouders staan alvast te springen om van
start te gaan. Het enige wat nu nog ontbreekt, bent u! Tot snel!

SCHENK UW KERSTVERSIERING EEN TWEEDE LEVEN
Binnenkort staat Kerstmis voor de deur en blazen we met zijn allen het stof
van onze kerstversiering. Blijven er echter dozen liggen met leuke, ongebruikte kerstdecoratie of nog werkende kerstverlichting? Schenk ze dan een
tweede (kerst)leven. Uw donatie zal op vrijdag 7 december voor een zacht
prijsje verkocht worden tijdens de Warmste Kerstmarkt van het Welzijnshuis
Kortenberg op het Dr. V. De Walsplein. Dit ten voordele van Casa Magnolia.
Waar en wanneer kunt u uw kerstartikelen inleveren?
Bij het Dienstencentrum in OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg.
Voor 5 december, iedere werkdag tussen 9 en 16 u.

Contact
Wenst u meer info, aarzel dan niet om contact op te nemen met
Xenia Langen, Projectwerker armoede, 0493 89 08 73 of 02 755 30 70, of via
welzijnshuis@kortenberg.be
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VRIJETIJDSPAS MET SOCIAAL TARIEF
Houdt u van sport of cultuur? Gaat uw kind graag naar de speelpleinwerking,
jeugdbeweging of een vakantiekamp?
Als u moet rondkomen met een beperkt inkomen, zijn het vaak net zulke
dingen die eerst wegvallen. Met de vrijetijdspas wil de gemeente Kortenberg
daar iets aan doen. De pas laat u toe om tegen verminderd tarief deel te
nemen aan activiteiten van de gemeentelijke diensten of van het Welzijnshuis.
Daarnaast kunt u met deze pas ook een tegemoetkoming ontvangen voor
lidgelden, uitrusting of deelnamegeld van kampen georganiseerd door
erkende Kortenbergse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.
50 of 75 procent korting
Een vrijetijdspas kunt u aanvragen bij het Welzijnshuis. Na een sociaal onderzoek wordt de vrijetijdspas uitgereikt voor één jaar. De pas is kosteloos en
geeft recht op een onmiddellijke korting van 50% of 75% op de kostprijs van

de activiteiten georganiseerd door de gemeente of door het Welzijnshuis. De
tussenkomst voor de onkosten gemaakt voor lidgeld, uitrusting of deelnamegeld aan activiteiten van verenigingen bedraagt ook 50% of 75%, overeenkomstig de toegekende vrijetijdspas.
Een vrijetijdspas aanvragen
Wilt u een vrijetijdspas aanvragen? Kom dan langs op de sociale dienst van
het Welzijnshuis elke eerste woensdag van de maand tussen 13 en 16 u.
Neem zeker de inkomsten van de laatste drie maanden mee van elk inwonend gezinslid (+18 jaar) en uw identiteitskaart.
Meer info
Sociale dienst – 02 755 30 70 – socialedienst@kortenberg.be

Drugs- en Alcoholpreventie
BOBT U MEE?
De knusse winteravonden staan weer voor de deur. Hier en daar verschijnt al
wat kerstversiering. Binnenkort knallen de kurken weer in het rond om 2019
te verwelkomen. Met de eindejaarsfeesten in aantocht start ook een nieuwe
BOB-campagne.
We zijn alle BOBs dankbaar. Het is BOB die ervoor zorgt dat zijn partner, kinderen, vrienden, familie, collega’s of klanten veilig terug naar huis keren. Hij

kiest ervoor om te rijden en daarom een alcoholvrij glaasje te drinken. Of hij
regelt een taxi, geeft een aantal tips om terug te keren met het openbaar
vervoer, zorgt voor een knusse logeerplaats ... of een leuk hotel in de buurt.
Kortom, BOB is een bewuste attitude waarop u trots mag zijn!

Dienstencentrum
MANTELZORGWERKING
Naast de gemeentelijke mantelzorgpremie wil het Welzijnshuis ook de
nodige ondersteuning bieden aan mantelzorgers die voor een zorgbehoevende in Kortenberg zorgen. Maandelijks is er een moment waar 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.
Gespreksgroep: Omgaan met verlies tijdens en na de zorg
Wanneer u intensief voor iemand zorgt en die zorg valt weg, kunt u met een
dubbele rouw geconfronteerd worden. De persoon om wie u geeft is er niet
meer, maar ook uw daginvulling valt weg. Het kan ook wel zijn dat u

mantelzorger bent van een palliatief patiënt of van iemand met dementie.
Dan wordt u al tijdens de zorg met verlies geconfronteerd. Hoe gaat u om met
bepaalde gevoelens en negatieve gedachten? Door met elkaar in gesprek te
gaan, krijgt u tips om de zware emotionele periode draaglijker te maken.
Praktisch
Vrijdag 21 december van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, lokaal 0.4, kosteloos
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

Zoeklicht · Kortenberg
december 2018

9

Politie
HULP BIJ INTRAFAMILIAAL GEWELD
Wat is intrafamiliaal geweld?
Intrafamiliaal geweld omvat iedere vorm van geweld (of dreiging met
geweld) die wordt uitgeoefend tussen (ex-)partners of leden van
dezelfde familie. Het kan gaan om een vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld. Gekende voorbeelden zijn partnergeweld, kindermisbruik of oudermishandeling. Omwille van de verregaande fysieke of psychische gevolgen die intrafamiliaal geweld kan
teweegbrengen, is het van belang om dergelijke situaties te (h)erkennen
en de stap te zetten naar hulpverlening.
De dienst Jeugd & Gezin van de politiezone HerKo
De aanpak van intrafamiliaal geweld is een van de prioriteiten van de
politiezone HerKo. De dienst Jeugd & Gezin van de politiezone speelt
hierbij een belangrijke rol. Niet alleen kunnen personen die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld hier terecht voor meer
106 is het telefoonnummer van de
dienst Tele-Onthaal. Aan de
andere kant van de lijn luistert
iemand naar de problemen van de
hulpvrager. De lijn is dag en nacht
bereikbaar en het gesprek is anoniem. Via de website kan men tijdens bepaalde uren ook chatten
met een vrijwilliger.

informatie, de dossiers inzake intrafamiliaal geweld worden door deze
dienst ook actief opgevolgd. De dienst Jeugd & Gezin biedt ook ondersteuning aan andere politiemedewerkers bij het behandelen van dergelijke dossiers. Men werkt hierbij nauw samen met andere gespecialiseerde diensten zoals het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW),
justitie, crisisopvang,…
Ruim hulpverleningsaanbod
De politie stelt vast dat de weg naar het hulpverleningsaanbod vaak nog
onvoldoende gekend is. Waar kunnen slachtoffers, getuigen en daders
op een discrete manier terecht met hun verhaal en vragen? Waar kunnen ze advies en hulp krijgen en hoe verloopt dit dan? Uit het brede
hulpverleningsaanbod stellen we u graag drie laagdrempelige diensten
voor waar men terecht kan voor informatie en advies. Deze diensten zijn
vertrouwelijk, vrijwillig en gratis.
Bij de hulplijn 1712 kan men (anoniem) terecht met vragen over misbruik, geweld en kindermishandeling.
Indien gewenst krijgt de hulpvrager
ook advies of wordt hij doorverwezen
naar gespecialiseerde hulpverlening.
Op de website is een contactformulier
beschikbaar waarmee men de dienst
via e-mail kan bereiken.

Tel.: 106 (dag en nacht – ook op zon- en feestdagen)
www.tele-onthaal.be

Tel.: 1712 (elke werkdag van 9 tot 17 u.)
www.1712.be

Bij het Centrum Algemeen
Welzijnswerk (CAW) kan men een
beroep doen op een hulpverlener
die luistert en meezoekt naar
oplossingen. Via de website kan men ook (anoniem) mailen of
chatten met een hulpverlener.

• Met vragen over intrafamiliaal geweld kunt u tijdens
de openingsuren van het politiehuis ook terecht bij de dienst
Jeugd & Gezin van de politiezone HerKo via het algemeen
telefoonnummer 016 85 34 00 of via e-mail :
pz.herko.jeugdengezin@police.belgium.eu.

CAW Oost-Brabant - Redingenstraat 6, 3000 Leuven
Tel.: 0800 13 500
E-mail : onthaal@cawoostbrabant.be - www.caw.be

• Indien een dringende interventie nodig is, kunt u 24 uur op
24 en 7 dagen op 7 het noodnummer 101 contacteren.
• U kunt tijdens de openingsuren van het onthaal van de politie
ook steeds aangifte doen van intrafamiliaal geweld.
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DRIE NIEUWE BUURTINFORMATIENETWERKEN IN KWERPS
In Kwerps werden in oktober drie buurtinformatienetwerken opgestart:
BIN Diestbrug, BIN Kwerps-Centrum en BIN Olmenhoek. Op donderdag
12 oktober werden de oprichtingsaktes ondertekend door de drie BINcoördinatoren, burgemeester Chris Taes en de lokale politie.

Bewoners die lid willen worden of meer informatie wensen, kunnen
vrijblijvend contact opnemen met de politiezone HerKo (e-mail :
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu - telefoon 016 85 34 00)
of met hun lokale BIN-coördinator.

Op de foto staan (onderaan van links naar rechts) Jos Arnauts, Filip Blancquaert, Burgemeester Chris Taes en Kris Vansteenwegen,
(bovenaan van links naar rechts voor de politiezone HerKo) Natalie Dekeyzer - diefstalpreventieadviseur, commissaris Johan Vanhumbeeck en
wijkinspecteur van Erps-Kwerps Guy Cabanier.

Vorig jaar namen enkele geëngageerde bewoners het initiatief om een
BIN op te starten omdat ze het veiligheidsgevoel in hun buurt wilden
verhogen, meer verbondenheid en samenhang in de buurt wilden creëren, en beter geïnformeerd wilden worden over diefstalgerelateerde
feiten die zich in de buurt voordoen. Na een verkennend gesprek met
de politie en een infoavond in maart, gingen de bewoners aan de slag
om het idee van een BIN in hun eigen buurt te verspreiden en andere
buurtbewoners hierover aan te spreken. Met succes. Eind september
hadden de initiatiefnemers een lijst van een 180-tal bewoners verzameld die lid wilden worden van een BIN.
Personen die lid zijn van een BIN krijgen van de politie per sms of e-mail
informatie over diefstalgerelateerde feiten uit hun buurt. Dit gaat van
verdachte personen en voertuigen tot diefstallen die op heterdaad
gebeuren. De politie stuurt via het netwerk ook algemene preventietips.
Deze samenwerking wakkert de alertheid aan en stimuleert bewoners
om sneller verdachte zaken aan de politie te melden. Het is niet de
bedoeling dat BIN-leden patrouilles organiseren. Iedereen die op het
grondgebied van één van de drie BIN’s woont en meerderjarig is, kan
gratis lid worden. De communicatiekosten worden door de gemeente
gedragen.

• Voor BIN Diestbrug:
BIN-coördinator Kris Vansteenwegen (kris.vansteenwegen@outlook.com)
BIN Diestbrug omvat de straten: Diestbrugstraat, Kerselarenstraat
en Waterstraat
• Voor BIN Kwerps-Centrum:
BIN-coördinator Filip Blancquaert (filip.blancquaert@telenet.be)
BIN Kwerps-centrum omvat de straten: Nederokkerzeelsesteenweg,
Kasteelstraat, Oudebaan, Vilvoordsebaan, Kwerpsebaan (tussen het
Sint-Pietersplein en de Zavelstraat), Kouterstraat (tussen het SintPietersplein en de Kerselarenstraat), Sint-Pietersplein,
Processieweg, Kaasweg, Vrededal en Handbooghof.
• Voor BIN Olmenhoek:
BIN- coördinator Jos Arnauts (jos.arnauts@telenet.be)
BIN Olmenhoek omvat de straten: Haaggatstraat, Vissegatstraat,
Silsomstraat, Rechtestraat, Bruulstraat, Olmenhoekstraat,
Zevenster, Hof van Sint-Elisabet en Galgenveldstraat
Kortenberg telt momenteel vijf buurtinformatienetwerken:
BIN Armendaal en BIN Vrebos in Everberg, en de drie BIN’s in Kwerps.
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SNELHEIDSMETINGEN OKTOBER
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de
gemeente in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de
metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel
wordt gereden, worden door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van
de politie: 016 85 34 00 of pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen oktober
Straat

Toegelaten snelheid

Nederokkerzeelsesteenweg
Engerstraat
Hoogveldstraat

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

3.449
573
1.973

54 km/u.
33 km/u.
42 km/u.

9,6
5,8
31

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

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

In de straten waar in oktober snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 4,1% overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders oktober
Straat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

50 km/u.

17

5,9%

Nederokkerzeelsesteenweg

Streekproducten
SJOEKE PATISSERIE
GEMEENTEBESTUUR

Achter Sjoeke Patisserie staan Veerle Vandereet en Kristoff Aesseloos. Beiden waren ze op zoek naar een leuke uitdaging naast hun hoofdwerkzaamheid en zo richtten ze eind 2015 een huiselijke ambachtelijke bakkerij op.
Sjoeke Patisserie levert op bestelling verse ambachtelijk gemaakte patisserie aan huis of op kantoor binnen de gemeente Kortenberg, maar
ook in de aangrenzende gemeenten.
U kunt er terecht voor een lekker tussendoortje, een smaakvolle traktatie voor uw verjaardag of het feestje van zoon- of dochterlief.
Meer info:
www.sjoekepatisserie.be
info@sjoekepatisserie.be of 0499 86 53 65
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Prikbord
DECEMBER 2018 OP DE DONDERDAGMARKT IN KORTENBERG
GEMEENTEBESTUUR

Traditiegetrouw zorgen de marktkramers in de maand december voor een gezellige sfeer en talrijke eindejaarsactiviteiten op de wekelijkse markt.
Op donderdag 6 december delen
Sinterklaas en Zwarte Piet fruit en snoepjes uit
aan groot en klein. Maar ook…

Op donderdag 20 december komt de
Kerstman op bezoek en deelt hij toffe gadgets
uit aan de kleinen en lekkere en gezonde
snoepjes aan de groten. Maar ook…

… dit jaar delen Sinterklaas en de Kerstman enveloppes uit met aankoopbonnetjes (ten minste als u bij de gelukkigen bent) waarmee u tot en
met donderdag 31 januari 2019 uw aankopen geheel of gedeeltelijk kunt
betalen op de donderdagmarkt op het Dr. V. De Walsplein in Kortenberg.

Op donderdag 27 december verwennen
de marktkramers u met een hartverwarmend
glaasje glühwein en heerlijk dampende
chocolademelk. Maar ook…

De marktkramers van Kortenberg wensen u alvast een
rustige, vredige en vreugdevolle eindejaarsperiode en
een voorspoedig 2019!

AANPASSING VAN HET NETWERK VAN RODE BRIEVENBUSSEN DOOR BPOST
Het aantal brieven dat verzonden wordt is de voorbije jaren drastisch
gedaald. In 20% van de rode brievenbussen van bpost komen ondertussen minder dan zes brieven per dag terecht. Het behoud van al deze
brievenbussen is niet langer economisch verantwoord. Om een kwalitatieve en betaalbare postdienst te blijven garanderen zal bpost daarom
vanaf 26 november de minst gebruikte brievenbussen verwijderen. Een
voldoende bereikbaarheid blijft wel gegarandeerd: 90% van de klanten
zal beschikken over een brievenbus binnen een straal van 1.500 meter.
In Kortenberg zullen concreet de brievenbussen van de Kiewitstraat 42
(Kortenberg), Engerstraat 6 (Erps-Kwerps) en Bankstraat 94 (Everberg)
weggehaald worden. Er zal een bericht op deze brievenbussen worden
aangebracht om de gebruikers te verwittigen. Tegen eind maart 2019
zullen de bussen verwijderd zijn.
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OKTOBER IN BEELD

1

1 De eerste editie van de Nacht van de
Duisternis in samenwerking met het
Bezoekerscentrum Groene Vallei lokte een
100-tal deelnemers. Na de avondwandelingen, het sterrenkijken, het vleermuizen
spotten en een spannend verhaal, werd er
bij aangename temperaturen nog gezellig
nagebabbeld op het terras van de brasserie.

2

2 Op donderdag 18 oktober werd in het
Dienstencentrum de Dag tegen Kanker in de
kijker gezet. De bezoekers werden ontvangen met versierde cakejes en iedereen koos
een button met daarop een omschrijving
van zijn/haar gemoedsgesteldheid.
2

3
3 Op de Dag van de Trage Weg vonden heel
wat wandelaars de weg naar Everberg voor
een aangename herfstwandeling door het
glooiende landschap.

3

3

4

4

4 Op vrijdag 26 oktober werd het kunstgrasveld op de voetbalsite Kortenberg feestelijk ingehuldigd. De spelers van de verschillende jeugdcategorieën speelden de
hele avond onderlinge wedstrijdjes.
Ondertussen vond er een receptie plaats in
de voetbalkantine. Het kunstgrasveld werd
volledig gefinancierd door het gemeentebestuur van Kortenberg. Na jarenlange problemen met onbespeelbare velden moet dit
kunstgrasveld de nodige garantie geven om
alle jeugdspelers op een kwaliteitsvolle
manier te laten trainen en wedstrijden te
spelen.

© Jo Van Audenhove
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in Kortenberg
(De Bib)

SPELLETJESOCHTEND IN DE BIB
GEMEENTEBESTUUR

Houd jij ook zo van bordspelen, maar heeft grote broer geen zin, is kleine
zus nog te klein en heeft oma vandaag geen tijd? Neem je spel mee naar
de Bib en speel met andere speelvogels. Misschien ontdek je zo ook
nieuwe spellen of vind je een speelpartner voor het leven! De medewerkers van de Bib zorgen ervoor dat er zeker al een stapel spellen klaar
staat. Alle leeftijden zijn welkom!
Zaterdag 1 december van 9 tot 12 u.
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)

ALLAH IN EUROPA: HET REISVERSLAG VAN EEN ONGELOVIGE
GEMEENTEBESTUUR

LEZING DOOR JAN LEYERS

Tien jaar na ‘De weg naar Mekka’ verkent Jan Leyers de islam in Europa.
Groeit er zoiets als een Europese versie van de islam? Is dat ook wat
moslims zelf willen? En valt het alom heersende wantrouwen jegens de
islam te overwinnen?
Op zoek naar antwoorden trekt Jan Leyers van Sarajevo naar Brussel. Hij
gaat met Bosnische moefti’s op bedevaart, maakt een moslimkamp in
de Hongaarse poesta mee, wordt wegwijs gemaakt in een Parijse banlieue en gaat in Londen met de voorzitter van een shariaraad op pad. Hij
luistert naar traditionele gelovigen en nieuwe bekeerlingen, naar liberalen en fundamentalisten, naar de stem van de kenner en de stem van de
straat.
‘Allah in Europa’ is het relaas van een tocht door een wereld die zich niet
in cijfers of statistieken laat vatten. Een meeslepend avontuur dat ontroert en ontreddert, onthutst en hoop inboezemt.
Tijdens de lezing gaat Jan Leyers dieper in op de problematiek die hij
schetst in het gelijknamige boek (verschenen in maart 2018) en de bijhorende achtdelige tv-serie (uitgezonden door Canvas).

© Michiel Hendryckx

Donderdag 6 december van 20 tot 22 u.
De Bib
5 euro (drankje inbegrepen). Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht
en kan via kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)

HET GROOT DICTEE HERUITGEVONDEN
GEMEENTEBESTUUR

Zin om nog eens je kennis van de Nederlandse spelling te testen? Doe
dan mee aan Het Groot Dictee Heruitgevonden in de Bib. Dit dictee zit
voor één keer niet propvol met ongebruikelijke woorden die mijlenver
afstaan van het dagelijkse taalgebruik, maar is bedoeld voor het grote
publiek. Bovendien worden een aantal speelse elementen toegevoegd,
waardoor ook creativiteit en durf bepalen wie de gouden of zilveren pen
zal winnen. Waag dus zeker je kans!
De avond wordt gepresenteerd door VRT-journalist Peter Verlinden.
Concept: Bibliotheek Mechelen en Ludo Parmentier

Vrijdag 7 december van 20 tot 22 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.bibliotheek.be
Wil je komen supporteren? Prima, maar schrijf je wel even in.
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

‘LEZEN FOR LIFE’:
EEN WARME BOEKENVERKOOP

Ben je op zoek naar lectuur om de lange winterdagen korter te laten
lijken? Of wil je een geschikt geschenkje scoren, nu de feestdagen eraan
komen? Breng dan tussen zaterdag 8 en zaterdag 15 december
een bezoek aan de grote boekenverkoop in de Bib. Ook dit jaar kan je
met je aankopen je steentje bijdragen aan het goede doel. De Bib neemt
immers voor de derde keer op rij deel aan ‘Lezen for Life’, de actie van
Iedereen Leest in het kader van De Warmste Week. ‘Lezen for Life’
zamelt geld in voor goede doelen die met taal, lezen en leesbevordering
bezig zijn. De Bib heeft dit jaar voor drie goede doelen gekozen:
Wablieft, Luisterpuntbibliotheek en De Verhalenweverij Sociaal vzw.
• Wablieft is het centrum voor duidelijke taal. Graag lezen doet beter
lezen. Daarom zijn er de Wablieft-boeken. Je vindt ze ook in de Bib.
• Luisterpunt is de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met
een leesbeperking. Iedereen die blind of slechtziend is, MS, afasie of
dyslexie heeft, kan er terecht. Ook in de Bib vind je hun Daisyluisterboeken.
• De Verhalenweverij Sociaal vzw bevordert leesplezier bij kinderen uit
asielcentra en buurtcentra. Door activiteiten zoals creatieve workshops en vertellingen te organiseren, willen ze de drempel van het
lezen in het Nederlands verlagen en laten ontdekken dat lezen
gewoon plezierig kan zijn.

Ben je geen lezer maar wil je wel deze goede doelen een duwtje in de
rug geven? Geen probleem, ook de afgevoerde cd’s, dvd’s en games
gaan de deur uit. En dit alles uiteraard aan hartverwarmend lage prijzen.
Van zaterdag 8 december tot en met zaterdag 15 december,
tijdens de openingsuren van de Bib
De Bib
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

(De Bib)

AUTEUR OP BEZOEK: ‘DE DROOM VAN
CHRISTOFFEL’

Samenleesactiviteit voor mensen die Nederlands leren met auteur Ilona
Plichart. Bij deelname ontvang je een gratis exemplaar van het boek ‘De
droom van Christoffel’.
Het boek 'De droom van Christoffel' gaat over Salwa en over Christoffel.
Salwa is een jonge vrouw. Ze houdt van letters en krullen. Christoffel
houdt ook van letters. Hij was een bekende drukker.
Vanavond praat je over mooie woorden en over dromen. Want woorden
en dromen... die heb je nodig in je leven!
Ilona Plichart schrijft voor mensen die Nederlands leren. In haar lezing
vertelt ze onder
andere over de
bekende uitgever
Christoffel Plantin,
over de jonge Salwa
en gaat ze met deelnemers op zoek
naar hun dromen.

FILM IN DE BIB: ‘WONDERSTRUCK’
GEMEENTEBESTUUR

Regie: Todd Haynes (VS, 2017 – 116 minuten)
Met: Julianne Moore, Michelle Williams, Oakes Fegley en Millicent Simmonds
Nederlands ondertiteld
Een jongen, Ben, verlangt in de jaren ’70 naar de vader die hij nooit heeft
gekend. Een doof meisje, Rose, houdt in de jaren ’20 nauwkeurig een plakboek bij over het leven van haar idool, een actrice. Dan ontdekt Ben in de
kamer van zijn moeder een aanwijzing over de verblijfplaats van zijn vader
en leest Rose op een ochtend een aanlokkelijke krantenkop. Daarop besluiten beide kinderen op zoek te gaan naar datgene wat ze missen. Hun
paden kruisen zich op mysterieuze wijze.

© Jimmy Kets en Ilona Plichart

Maandag 17 december van 19.30 tot 21.30 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.bibliotheek.be
Volg je les Nederlands? Laat het ons weten!
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Vrijdag 21 december van 20 tot 22 u.
De Bib
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.

(De Bib)

DIGIDOKTER: DIGITALE EINDEJAARSKAARTJES MAKEN EN VERSTUREN
GEMEENTEBESTUUR

Digidokter Ilse Depré is alvast in kerststemming! Op zaterdag 22 december laat ze je zien
hoe je mooie, gepersonaliseerde kaartjes kan maken en versturen naar vrienden en familie.
Je gaat aan de slag met kosteloze tools zoals Canva en past allerlei filters toe op je favoriete
foto’s. Op het einde van de sessie heb je een kaartje dat klaar is om te versturen. Breng dus
zeker enkele leuke foto’s mee om mee aan de slag te gaan!
Na de infosessie staat Digidokter-van-dienst Ilse Depré je bij met al je smartphone- en tabletvragen. Komt je vraag niet aan bod? Geen nood, kom naar een van de volgende sessies.
Zaterdag 22 december van 10 tot 12 u.
Administratief Centrum, zaal 1.1
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Dienst Vrije Tijd)

ACTIVITEITEN KERSTVAKANTIE
GEMEENTEBESTUUR

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

ZWEMDAGEN
Op donderdag 27 en vrijdag 28 december kan je met het hele gezin
kosteloos kennismaken met het zwembad Sportoase te Leuven. Je kan
voor één van beide dagen een bepaalde tijdsperiode kiezen. Reserveren
kan vanaf woensdag 28 november via uitbalie@kortenberg.be of via
02 755 22 80. Nadien kan je aan de UiTbalie in de Bib de polsbandjes afhalen. Zolang de voorraad strekt en enkel voor inwoners van Kortenberg.
Donderdag 27 en vrijdag 28 december telkens van 9 tot 11 u., van 11
tot 14 u., van 14 tot 16 u. en van 16 tot 18 u.
Sportoase, Philipssite 6, 3000 Leuven (eigen vervoer)
Kosteloos
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

ZAP: TRAMPOLINEPARK IN BRUSSEL

AUTEURSLEZING DIRK BRACKE

Boy’kes en girl’kes! Zit er een waaghals in jou? Of eerder een energiek
springkonijn? Top! Trek losse kleren aan en ga mee naar JumpXL in Brussel.
Spring er van trampoline naar trampoline, maak salto’s, spring over obstakels en tegen wanden aan. Dit alles staat op je te wachten tijdens deze
superactieve, maar knotsgekke springactiviteit. Met bijna 1000 m² aan
trampolines wordt dit fun verzekerd!
Vrijdag 28 december van 12 tot 16 u.
Geboortejaren 2003 - 2005
Vertrek met de bus aan GC Colomba tussen 13 en 13.30 u.,
Trampoline Jump Square in Brussel
8 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via www.kortenberg.kwandoo.com
Jeugdauteur Dirk Bracke komt naar de Bib! Bracke is vooral bekend van boeken als
‘Black’ en ‘Back’, die in 2015 verfilmd werden door Adil El Arbi en Bilall Fallah.
Tijdens de lezing vertelt hij over zijn verfilmde boeken, maar ook over zijn ander
werk. Als afsluiter wordt de kortfilm ‘Has#tag’ vertoond. Wil je Dirk Bracke ontmoeten of je favoriete boeken laten signeren, dan is dit je kans.
Donderdag 27 december om 14 u.
Geboortejaren 2005 en ouder
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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FILMVOORSTELLING:
‘JANNEMAN ROBINSON & POEH’

JEUGDTHEATER:
‘TOT AAN DE MAAN’

Disney’s hartverwarmende film
‘Janneman Robinson & Poeh’ vertelt het
verhaal van Janneman Robinson, het
jongetje dat talloze avonturen beleefde
met Winnie de Poeh in het Honderd
Bunderbos en nu is opgegroeid tot een
volwassen man die de weg is kwijtgeraakt. Het is aan Winnie de Poeh en zijn
vriendjes om hem wegwijs te maken in
de ‘grotemensenwereld’ en hem te herinneren aan de jongen die hij was.
Vrijdag 28 december van 10 tot 12 u.
Geboortejaren 2006 - 2012
Jeugdafdeling van de Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Stanny De Wolf heeft de ‘Gouden
Neus voor Boeken’ gewonnen.
Daarom mag hij voor één dag de
bibliothecaris zijn van de Bib. En ook
al gaat het lezen bij hem niet vanzelf,
toch heeft Stanny een bijzondere
gave: een échte neus voor boeken.
Als de maan komt, stopt hij met
lezen, maar in zijn hoofd gaan de
avonturen verder. Schrijf je in voor
deze voorstelling door theater Bazas!
Donderdag 3 januari van 14 tot 15 u.
Geboortejaren 2009 - 2012
De Bib
4 euro per gezinslid. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en kan via
kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

ZAP: KLIMMEN
BINNENSPEELDAG
Omdat de Buitenspeeldag in april nog veel te ver weg is en spelen gewoon
heel erg tof is, vindt er voor de derde keer op rij een Binnenspeeldag plaats in
de kerstvakantie! Kom je op vrijdag 4 januari tussen 10 en 17 u. uitleven, ravotten, knutselen, sporten en gek doen met je vrienden. Wij zorgen voor leuke
activiteiten, animatie, workshops… Jullie voor jullie aanwezigheid. Deal?

Wil je graag hogerop? In hogere sferen vertoeven? Of gewoon het
gevoel hebben dat je in de lucht kan bengelen zonder naar beneden te
storten? Alright! Haal die sporty outfit uit de kast en haal je klimskills
maar boven, want je gaat muurklimmen in Wilsele. In deze klimzaal leer
je alle kneepjes van het vak zodat je als een echte pro de hoogte in kan.
Gooi je spieren los en vrees geen hoogtes!
Donderdag 3 januari van 12 tot 16 u.
Geboortejaren 2004 - 2006
Vertrek aan bushalte Craenenplein, Klimzaal De Stordeur in Wilsele
8 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via www.kortenberg.kwandoo.com

Vrijdag 4 januari van 10 tot 17 u.
Geboortejaren 2007 - 2015
Sporthal Colomba
Kosteloos
Kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene
Inschrijven niet nodig

Zoeklicht · Kortenberg
december 2018

19

(Dienst Cultuur)

(vtbKultuur)

DAG 1

IRAN, OP ZOEK NAAR DE VERFIJNDE
PERZISCHE TRADITIE, FILMREPORTAGE
DOOR EDGARD JESPERS

GEMEENTEBESTUUR

De tijd gaat snel, alweer een jaar voorbij!
Maar we kijken graag naar de toekomst… Een nieuw jaar, nieuwe wensen.
Het gemeentebestuur nodigt iedereen uit om op dinsdag 1 januari het
jaar feestelijk in te zetten in GC Colomba. Een drankje, animatie, een gezellige sfeer, … Kortom, alles om een goede start te maken. Je leest er meer
over in Zoeklicht van januari.

Dinsdag 1 januari van 17 tot 19 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70

Iran, het oude Perzië, heeft een bijzonder lange geschiedenis en kan met
recht een van de bakermatten van de beschaving worden genoemd.
De hoofdstad is Teheran, de grootste stad van het land telt meer dan 10
miljoen inwoners. In het totaal wonen er 82 miljoen mensen in Iran.
Het Perzisch is de officiële taal. Iran is een belangrijke speler op de internationale energiemarkt door zijn grote reserves aan fossiele brandstoffen, het
is de vierde grootste olie-exporteur ter wereld. De export van aardolie en
aardgas vormen de belangrijkste bron van inkomsten van Iran. Iran is sinds
de Iraanse Revolutie een islamitische republiek.
Het land heeft een unieke staatsstructuur, die in geen enkel ander land

voorkomt. De staatsstructuur is afgeleid van de staatsgodsdienst van Iran,
het sjiisme. Het belangrijkste principe is dat de hoogste geestelijke uiteindelijk alle wetsvoorstellen moet goedkeuren.
Sinds 1989 is Ali Khamenei de religieuze leider (de eigenlijke machthebber)
van Iran en sinds 3 augustus 2013 is Hassan Rohani de president van Iran.
Na vele jaren van zelfgekozen isolement zette de nieuwe Iraanse president
Hassan Rouhani meteen de deur van zijn land opnieuw open voor de
nieuwsgierige en weetgierige wereldreiziger. 2.500 bewogen jaren met
een rijke geschiedenis, kunnen na vele jaren opnieuw ontdekt worden.
Vooral zijn pleidooi om de wereldproblemen via constructieve dialoog aan
te pakken, viel in goede aarde.
Vrijdag 7 december van 20 tot 22.30 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
7 euro, 6 euro leden
Meer info en inschrijven:
www.vtbkultuur.be/kortenberg, kortenberg@vtbkultuur.be of
02 759 84 66
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(CONEK)

FILMMUZIEKFESTIVAL
(WZC OLV Lourdes)

KERSTMARKT
Ontdek op zaterdag 8 en zondag 9 december van 13.30 tot 18 u.
de sfeervolle decoratie gemaakt door de creatieve bewoners van het
WZC OLV Lourdes, de bloemstukken met een kerstkleedje en de lekkernijen in de brasserie. De opbrengst van de kerstmarkt zal gebruikt
worden voor de aankoop van een wellness-relaxzetel voor de bewoners.
Zaterdag 8 en zondag 9 december, telkens van 13.30 tot 18 u.
WZC OLV Lourdes, Dorpsplein 10 te 3071 Erps-Kwerps
Kosteloos

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

KERSTHAPPENING 3 - EVERBERG VIERT KERST!
Op zaterdag 8 december slaan diverse Everbergse verenigingen voor
de derde keer de handen in elkaar voor de organisatie van een gezellige
Kersthappening. Die dag wordt de zaal in OC Oud Gemeentehuis in
Everberg omgetoverd tot een waar kerstparadijs met kerstrestaurant,
wafelstand, glühwein en talrijke standhouders met een gevarieerd aanbod aan commerciële en ambachtelijke producten. De jongsten onder ons
vinden hun gading in het kinderdorp terwijl de ouders ongestoord kunnen
rondslenteren tussen de verschillende standjes of iets drinken aan de bar.
Gedurende de dag is er animatie met onder meer een rondwandelend
zingend trio en een koor. In de levende kerststal zullen kersttaferelen worden gespeeld door Flavirama uit Tervuren.
Heb je toch nog vragen of wil je zelf graag nog deel uitmaken van deze
happening? Aarzel niet om ons te contacteren: kersthappening.everberg@
gmail.com of via telefoon 0476 99 22 51.
De verschillende verenigingen kijken er al naar uit om je te mogen
verwelkomen: Verenigingsraad
Everberg in samenwerking met
KVLV, TeDE, Hubevo Volleybalclub
Everberg, De Snuffelaars,
Erfgoedhuis Kortenberg-Prinsdom
Everberg, ‘De Everaert-Ghesellen’,
De Seniorinas, Gezinsbond,
Bijenhouders Regio Kortenberg,
Teken- en schilderatelier Het kader,
Fidastic, Het Draadatelier en GBS De
Negensprong.

CONEK geeft op zaterdag 8 december in zaal GC Colomba een grandioos filmmuziekconcert. GC Colomba wordt omgetoverd tot een heuse
filmzaal. Het evenement brengt gedurende twee uur de beste melodieën die ongetwijfeld veel mooie herinneringen zullen oproepen. De
muzikanten brengen onder andere Schindler’s List met prachtige
vioolsolo, Pirates of the Caribbean, The Eve of the war, Chicken Run,
Magical music of Lloyd Webber, en zo veel meer. Het concert begint om
19.30 u.
Kaarten aan 10 euro zijn te bekomen aan de UiTbalie in de Bib of bij de
muzikanten.

(Oudercomité GO! Baisschool
Hertog Jan)

SFEERVOLLE
KERSTHAPPENING IN
HERTOG JAN!
Op vrijdag 14 december slaan GO! Basisschool Hertog Jan, het oudercomité en kinderdagverblijf 't Kapoentje opnieuw de handen in elkaar
om voor het grote publiek een sfeervolle kerstmarkt te organiseren. Het
jaarthema van de school is 'Je kun(S)t het!'. In het kader hiervan zullen
kinderen, ouders en medewerkers hun muzische talenten tonen. Kom
dit bewonderen of kuier langs de gezellige kraampjes. Hiernaast zal je
kunnen genieten van heerlijke dranken en smakelijke hapjes, zoals frietjes, pannenkoeken, enzovoort. Ook de kerstman doet zijn intrede om
mooie tekeningen van de kinderen te ontvangen en enkele prijzen uit te
reiken. De inkomsten van deze happening gaan naar de school, het kinderdagverblijf en een zelf gekozen goed doel. Van harte welkom!
Vrijdag 14 december van 15.30 tot 20 u.
Go! Basisschool Hertog Jan, Kerkhoflaan 28 te Kortenberg
Kosteloos
Meer info: bs.kortenberg@g-o.be of 02 759 68 25
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(vtbKultuur)

(Lions Club Kortenberg)

MUZIKALE STRELINGEN: LUCA
STRIJKERSENSEMBLE O.L.V. MARC TOOTEN

SPRANKELEND KERSTCONCERT TEN
VOORDELE VAN HONK

Het strijkersensemble van de opleiding muziek van LUCA is een projectensemble dat samengesteld wordt uit alle studenten die in de opleiding
een strijkinstrument studeren, van startende bachelors tot afstuderende
masters. Ook een aantal van hun docenten spelen mee en brengen zo op
een zeer directe en enthousiasmerende manier hun enorme ervaring
met dergelijke ensembles over op de studenten. Ieder jaar wordt een
ambitieus programma ingestudeerd. De studenten trainen zich in het
zeer intensieve samenspel, het functioneren als een team en het perfectioneren van hun instrumentale kunnen.

Niet te missen: een
prachtig kerstconcert met
bekende klassiekers en
feestelijke kerstnummers
uit de Amerikaanse liedjes-, opera- en Broadwaytraditie gebracht door
topartiesten. Sopraan Tineke Van Ingelgem en bariton Kris Belligh volgen
een boeiend parcours langs de Europese operahuizen, klarinettist Roeland
Hendrikx maakt carrière tot in Japan en werkt als solist onder meer samen
met de London Philharmonic. Ze worden ondersteund door het uitmuntende trio Hendrik Vandeput, Joris Lindemans en Wim Eggermont.
Dit exclusieve en zeer toegankelijke kerstconcert zal zowel oud als jong
bekoren, want, wie kent niet … Have yourself a Merry Little Christmas I’m Dreaming of a White Christmas - Jingle Bells - Climb Every Mountain
– Edelweiss - I Could Have Danced all Night - I Feel Pretty - Lost in the
Stars - Send in the Clowns - When they Begin the Beguine …

Op het programma:
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento KV136
Gustav Mahler: Adagietto uit 5de Symfonie
Paul Hindemith: 5 Stücke voor Strijkorkest
Gustav Holst: St. Paul's Suite voor Strijkorkest op. 29 nr. 2
Nikolaos Skalkottas: Griekse dansen
Zondag 9 december van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
16 euro, 14 euro VVK, 12 euro leden VVK
Meer info en inschrijven:
www.vtbkultuur.be/kortenberg, kortenberg@vtbkultuur.be of
02 759 84 66

Het concert wordt georganiseerd door Lions Club Kortenberg ter gelegenheid van hun 40ste verjaardag en ten voordele van vzw HONK, een initiatief van ouders om hun 12 jongeren met een beperking een huis, thuis en
toekomst te bezorgen. Deze hechte vriendengroep van jongvolwassenen
wil vzw HONK graag verder laten leven in hun eigen huis, hun eigen stek,
hun HONK. De zoektocht naar een geschikte woning is volop bezig, maar
ook de verdere ontwikkeling van hun capaciteiten voor hun integratie in de
maatschappij is een continue zorg die handenvol geld kost.
Vrijdag 14 december van 20.30 tot 23 u.
Warandepoort, Markt 7B, Tervuren
40 euro
Meer info en kaarten: 0475 94 64 98 of christmas@lionskortenberg.be

(Vocaal Ensemble Thaleia)

WINTERCONCERT
Thaleia brengt een winterconcert met hartverwarmende liederen. Het wordt een gevarieerd programma
met uiteenlopende genres en een vleugje kerststemming. Laat u verrassen door de muzikale keuze van
deze groep zangers, onder leiding van Jan Convents.
Zondag 16 december van 15 tot 17 u.
OC De Zolder
10 euro, 8 euro VVK
Meer info: dosselaere@gmail.com
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(Ouderraad Vrije Basisschool Mater Dei)

(Groove Hall)

WINTERPRET @ MATER DEI

SANTA ROCKS KOMT ERAAN!

Voor het leukste en gezelligste kerstfeestje van Erps-Kwerps en omstreken
moet je op donderdag 20 december in Mater Dei zijn! Kruis die dag
alvast aan in je agenda want dan organiseert de Ouderraad de tweede
editie van ‘Winterpret @ Mater Dei’. De kinderen en leerkrachten organiseren een gezellige en feeërieke kerstmarkt en de Ouderraad omkadert het
geheel met talrijke activiteiten en eet- en drankstanden. De opbrengst van
de kerstmarkt is dit jaar ten voordele van de ouders van het Meerbeekse
peutertje Jade, die dit voorjaar op de ergst mogelijke manier getroffen
werden bij het vrachtwagenongeval op de Leuvensesteenweg in
Kortenberg.

Op zaterdag 22 december geven de cursisten van Groove Hall hun traditionele kerstconcert. Er zullen meer dan 40 muzikanten het beste van
zichzelf geven en dit onder de vakkundige en professionele ondersteuning
van hun begeleiders. Het feest vindt plaats te GC Colomba in Kortenberg.
De eerste noten worden om 19 u. verwacht. De deuren staan open vanaf
18 u. Voor de hongerige magen zijn er de fantastische ‘Groove Burgers’ en
warme Luikse wafels. Geniet ook van lekkere frisse cava aan een heel
democratisch prijsje. Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen aan de
UiTbalie in de Bib. Allen hier naartoe want ambiance is sowieso verzekerd!

Zaterdag 22 december vanaf 18 u.
GC Colomba
8 euro, 6 euro VVK
Meer info: kaarten te koop aan de UiTbalie in de Bib
info@groovehall.be of 0477 31 40 35

(Volleybalclub Sterko Kortenberg)

VOLLEO’S WINTERVOLLEYSTAGES
Volleybalclub Sterko Kortenberg organiseert ook dit jaar een wintervolleystage voor kinderen tussen 8 en 16 jaar, in samenwerking
met de gemeente Kortenberg en Sporta. Zowel beginners als
gevorderden zijn welkom. Als vervolg op het project Volley@School
biedt Sterko voor de eerste keer smashvolley voor beginners aan.
Van woensdag 26 december tot
vrijdag 28 december van 8.15 tot 17.30 u.
Sporthal Colomba
61 euro, 46 euro leden
Meer info en inschrijven: www.volleybalstages.be,
stages@sterko.be of 0485 13 13 77 (Koen Flamant)
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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

Za 01/12/18
om 07:20

Groote Oorlog in Kortenberg: vtbKultuur
Daguitstap 100 jaar einde
van WOI

Za 01/12/18
van 09:00 tot 12:00

Spelletjesochtend in de Bib

Waar
Vertrek Dr. V. De Walsplein

Info
€ 43, € 39 leden, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80, 0475 31 57 29,
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Za 01/12/18 en 15/12/18 Lessen kantklossen
van 09:00 tot 16:00

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

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

Za 01/12/18
van 17:30 tot 21:00

Jaarlijkse pensenkermis:
31ste editie

KWB Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 84 10

Za 01/12/18
van 20:00 tot 22:00

Kerst met een korreltje zand Bonzaï

Sint-Pieterskerk, Kwerps

€ 16 kassa, € 14 VVK, kinderen -14 jaar kosteloos,
bonzai.kortenberg@gmail.com,
http://www.bonzaiwerking.be

Zo 02/12/18
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 02/12/18
van 10:30 tot 12:00

Tentoonstelling: Theodoor
Van Loon, een caravaggist
tussen Rome en Brussel

vtbKultuur

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

Zo 02/12/18
van 11:30 tot 17:00

Derde wereldmarkt
Kortenberg

Wereldraad Kortenberg GC Colomba

Kosteloos, lieven_ral@hotmail.com

"Zo 02/12/18
van 14:00 tot 16:30

Repair Café

Repair Café Kortenberg

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

CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg

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

Welzijnshuis Kortenberg OC Berkenhof

€ 129, sociaal tarief met vrijetijdspas,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10

Ma 03/12/18, 10/12/18, Wandelen
17/12/18, 24/12/18 en
31/12/18
van 13:45 tot 16:00

55plus Kortenberg

GC Colomba

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

Ma 03/12/18, 10/12/18 KVLV Everberg wandelt!
en 17/12/18
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

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

Woe 05/12/18
van 14:00 tot 15:00

Voorleesnamiddag in de Bib:
een pakjesberg

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, bibliotheek@kortenberg.be,
02 755 22 90

Woe 05/12/18
van 19:30 tot 22:30

Bloemschikclub: kerst

Femma Erps-Kwerps

€ 10, € 7 leden, 02 757 02 51,
daniella.marguillier@gmail.com

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
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Do 06/12/18

Bezoek van de Sint op de markt

Marktkramers
Kortenberg

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos

Do 06/12/18
van 13:30 tot 16:30

Hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat

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

Do 06/12/18
van 20:00 tot 22:00

Allah in Europa: het reisverslag Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
van een ongelovige - lezing
door Jan Leyers

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.bibliotheek.be,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 20 80

Vrij 07/12/18
van 16:00 tot 21:30

De Warmste Kerstmarkt

Welzijnshuis Kortenberg Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, www.kortenberg.be/
sociale.dienst@kortenberg.be

Vrij 07/12/18
van 20:00 tot 22:00

Het Groot Dictee
Heruitgevonden

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Vrij 07/12/18
van 20:00 tot 22:30

Filmreportage: Iran, op zoek naar vtbKultuur
de verfijnde Perzische traditie

Van za 08/12/18
tot za 15/12/18

'Lezen for Life':
een warme boekenverkoop

Za 08/12/18
van 09:00 tot 12:00

Afhaalmoment samenaankoop Dienst Milieu
(fruit)bomen, hagen, heggen
en houtkanten in VlaamsBrabant

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Za 08/12/18 en zo
09/12/18
van 13:30 tot 18:00

Kerstmarkt

WZC OLV Lourdes

WZC OLV Lourdes, Dorpsplein 10 Kosteloos
te 3071 Erps-Kwerps

Za 08/12/18
van 15:00 tot 21:00

Kersthappening 3 Everberg

Verenigingsraad
Everberg

OC Oud Gemeentehuis

Kosteloos, kersthappening.everberg@gmail.com

Za 08/12/18
van 19:30 tot 22:30

Filmmuziekfestival

CONEK

GC Colomba

€ 10, UiTbalie in de Bib of bij de muzikanten

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

Ochtendwandeling 8 km te
Vossem

De Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 0472 91 08 95,
http://www.witlooftrekkers.be

Zo 09/12/18
van 10:30 tot 12:00

Muzikale strelingen: LUCA
vtbKultuur
Strijkersensemble o.l.v. Marc
Tooten

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 16, € 14 VVK, € 12 VVK leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Di 11/12/18
van 19:00 tot 22:00

Initiatie zilverklei:
oorbellen - volzet

Vormingplus Oost-Brabant OC Berkenhof
i.s.m. Dienstencentrum
Kortenberg

€ 32 (€ 24 reductietarief Vormingplus),
016 52 59 00, info@vormingplusob.be

Vrij 14/12/18
van 15:30 tot 20:00

Sfeervolle kersthappening

Go! Basisschool Hertog
Jan

Kosteloos, bs.kortenberg@g-o.be of 02 759 68 25

Vrij 14/12/18
van 20:30 tot 23:00

Sprankelend kerstconcert ten Lions Club Kortenberg
voordele van HONK!

Warandepoort, Markt 7B, Tervuren € 40, 0475 946498 of
christmas@lionskortenberg.be

Za 15/12/18
van 18:00 tot 23:00

De Warmste Fakkeltocht

Standaard Meerbeek &
The White Stripes

Voetbalterrein Meerbeek

€5

Zo 16/12/18
van 09:00 tot 18:00

Dagtocht 20 km te Gooik

De Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 02 759 51 21,
http://www.witlooftrekkers.be

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Go! Basisschool Hertog Jan,
Kerkhoflaan 28, Kortenberg

€ 7, € 6 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66
bibliotheek@kortenberg.be, 02 755 22 90
milieudienst@kortenberg.be,
duurzaamheid@kortenberg.be, 02 755 30 70
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Zo 16/12/18
van 10:30 tot 12:00

Verteltheater: Chopin, zoals
een puber droomt, leven en
werk van Chopin

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 14, € 12 VVK, € 10 VVK leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Zo 16/12/18
van 14:30 tot 19:00

Terugblik 2018 en
vtbKultuur
programmavoorstelling 2019

GC Colomba

€ 10, € 7 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Zo 16/12/18
van 15:00 tot 17:00

Winterconcert

Ma 17/12/18
van 19:30 tot 21:30

Auteur op bezoek: 'De droom Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
van Christoffel'

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

Ma 17/12/18
van 19:30 tot 22:30

Vrouwenkracht! Over Good Girl Markant Kortenberg
Habits en je innerlijke criticus

OC De Zolder

€ 15, € 8 leden, markant.kortenberg@gmail.com

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

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

Do 20/12/18

Bezoek van de kerstman op
de markt

Marktkramers
Kortenberg

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos

Do 20/12/18
van 15:30 tot 20:00

Winterpret @ Mater Dei

Ouderraad Vrije
Basisschool Mater Dei

Vrije Basisschool Mater Dei,
Engerstraat 10, Erps-Kwerps

Kosteloos, info@ouderraad-materdei.be

Vrij 21/12/18
van 14:00 tot 16:00

Gespreksgroep: Omgaan met Dienstencentrum
verlies tijdens en na de zorg

OC Berkenhof

Kosteloos, 02 755 23 10,
www.kortenberg.be/dienstencentrum

Vrij 21/12/18
van 20:00 tot 22:00

Film in de Bib: 'Wonderstruck' Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Za 22/12/18
van 10:00 tot 12:00

Digidokter: digitale
eindejaarskaartjes maken en
versturen

Bibliotheek Kortenberg Administratief Centrum, zaal 1.1 Kosteloos, kortenberg.bibliotheek.be,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Za 22/12/18 om 18:00

'Santa Rocks' komt eraan!

Groove Hall

GC Colomba

€ 8, € 6 VVK te koop aan de UiTbalie in de Bib,
info@groovehall.be of 0477 31 40 35

Van woe 26/12/18
tot vrij 28/12/18
van 08:15 tot 17:30

Volleo’s wintervolleystages

Volleybalclub Sterko
Kortenberg

Sporthal Colomba

€ 61, € 46 leden, www.volleybalstages.be,
stages@sterko.be of 0485 13 13 77 (Koen Flamant)

Woe 26/12/18
van 18:00 tot 20:00

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Brasserie WZC OLV Lourdes,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

http://kortenberg.rodekruis.be

Do 27/12/18

Glaasje glühwein en
chocomelk op de markt

Marktkramers
Kortenberg

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos

Do 27/12/18
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Striptekenen volzet

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
https://kortenberg.kwandoo.com

Do 27/12/18 en
vrij 28/12/18
van 09:00 tot 18:00

Zwemdagen in Sportoase
Leuven

Do 27/12/18 om 14:00

Auteurslezing Dirk Bracke

Vocaal Ensemble Thaleia OC De Zolder

€ 10, € 8 VVK, dosselaere@gmail.com

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

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

Kosteloos, kortenberg.bibliotheek.be,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 20 80
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Vrij 28/12/18
van 10:00 tot 12:00

Filmvoorstelling: 'Janneman Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
Robinson & Poeh'

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

Vrij 28/12/18
van 12:00 tot 16:00

ZAP: Trampolinepark in
Brussel

Dienst Vrije Tijd

Vertrek aan parking sporthal
Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
https://kortenberg.kwandoo.com

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

DAG1

Gemeentebestuur
Kortenberg

GC Colomba

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

Do 03/01/19
van 12:00 tot 16:00

ZAP: Klimmen

Dienst Vrije Tijd

Vertrek aan bushalte
Craenenplein

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
https://kortenberg.kwandoo.com

Do 03/01/19
van 14:00 tot 15:00

Jeugdtheater: 'Tot aan de maan Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
en terug'

€ 4, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.bibliotheek.be, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 20 80

Vrij 04/01/19
van 10:00 tot 17:00

Binnenspeeldag

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

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

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

Zoeklicht · Kortenberg
december 2018

27

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.

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

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de
activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de
UiTdatabank.be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar
deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
formulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen.
De precieze instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke
webstek: www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 november 2018 gebeuren voor het januarinummer,
en ten laatste op 25 december 2018 voor het februarinummer.
Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
webstek en in tal van andere media.

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

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 80 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente en Welzijnshuis Kortenberg,
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 januari 2018. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 november 2018
worden ingediend. Voorstellen voor het februarinummer van Zoeklicht
moeten ten laatste op 25 december 2018 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 30 november 2018 om
10 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de
redactieraad willen bijwonen.

