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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
5-6 januari: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
12-13 januari: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
19-20 januari: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
26-27 januari: 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 7 januari van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van
het Welzijnshuis. Gelieve vooraf contact op te nemen om een afspraak
vast te leggen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket
van Woonwijzer. Woonwijzer is bereikbaar op 0471 85 03 77 of
via huisvesting@kortenberg.be.
Iedere woensdag is er spreekuur van 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

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

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

Huisvuilkalender

Vrijdag 4 januari: huisvuil en gft
Vrijdag 18 januari: huisvuil en gft
Maandag 21 januari: pmd en papier en karton
Vrijdag 25 januari: oude metalen
Maandag 28 januari: zachte plastics
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 9 januari 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 3 DECEMBER 2018
GEMEENTEBESTUUR

• De gemeenteraad nam akte van de verhindering van Bart Nevens
als schepen van Kortenberg vanaf 3 december 2018. Bart Nevens
werd verkozen als gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant
en kan daardoor niet langer in het schepencollege zetelen.
• De gemeenteraad keurde de derde budgetwijziging voor 2018
goed, alsook de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020. Ook
het budget voor 2019 werd goedgekeurd.
• Voor het aanslagjaar 2019 zullen, zoals ook in de vorige jaren, 598
opcentiemen geheven worden op de onroerende voorheffing.
• De aanvullende belasting die voor het aanslagjaar 2019 door de
gemeente Kortenberg zal worden geheven, blijft behouden op
7,9 % van het inkomen van 2018 van de belastingplichtige.
• De kosten voor betalingsherinneringen en ingebrekestellingen die
door de gemeente zullen worden aangerekend bij de inning van
achterstallige niet-fiscale vorderingen (retributies, boetes, allerhande facturen, …) worden aangepast. Vanaf een tweede herinnering zullen kosten in rekening worden gebracht (5 euro). Voor
een derde en laatste aangetekende herinnering zal 10 euro worden
aangerekend.
• De gemeenteraad keurde een aangepast leegstandsreglement
goed. Daarin is ook de belasting op leegstaande gebouwen en
woningen voor het aanslagjaar 2019 vastgelegd.
• De gemeenteraad keurde het voortgangsrapport 2017 van het
interne controlesysteem van de gemeente goed.
• De gemeenteraad keurde het aangepaste organigram van de
gemeente goed. De decretale functies (algemeen directeur, financieel directeur, adjunct-algemeen directeur) werden conform het
Decreet Lokaal Bestuur opgenomen in het bestaande organigram.
• De gemeenteraad keurde in het kader van de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR)
verschillende privacyverklaringen goed: een algemene

•

•

•

•

•

privacyverklaring voor gemeente en Welzijnshuis, alsook aparte
privacyverklaringen voor de bibliotheek, voor het personeel, voor
sollicitanten, voor tijdelijke krachten en vrijwilligers, voor het
onderwijzend personeel en voor de leerlingen van de gemeentelijke
basisscholen en hun ouders.
De gemeenteraad ging akkoord om een openbaar onderzoek in te
stellen voor de goedkeuring van een officiële naam voor het plein
gelegen in het centrum van Everberg, tussen de Annonciadenstraat,
de Gemeentehuisstraat en de Blokstraat. Het voorstel is om dit
plein voortaan officieel Gemeenteplein te noemen.
De gemeenteraad keurde de agenda van de algemene vergadering
van 21 december 2018 van IGO goed, alsook van de statutaire
algemene vergadering op diezelfde dag, met uitzondering van het
artikel over de selectie van de afgevaardigden. De gemeentelijke
afgevaardigde op deze vergadering kreeg de opdracht om tegen dit
artikel te stemmen.
Ter hoogte van Goedestraat 13-19 in Meerbeek wordt een strook
grond van 43,33 ca voor openbare wegenis (aanleg voetpad) gratis
afgestaan aan de gemeente Kortenberg om deze in te lijven in het
openbaar domein.
De gemeenteraad keurde een ontwerpakte goed volgens dewelke
een perceel grond met kapel, met een oppervlakte van 41 ca, kosteloos wordt afgestaan aan de gemeente Kortenberg. Dit perceel
maakt momenteel deel uit van het domein ‘Eikelenhof’, gelegen
langs de Colombastraat 1, Kiewitstraat 121 en Vogelenzangstraat 7.
Volgens dezelfde akte moet de aan dit domein grenzende buurtweg 10 met een oppervlakte van 26 a 61 ca te allen tijde gevrijwaard blijven op de wettelijke breedte en moet deze steeds toegankelijk en begaanbaar zijn. Het perceeltje grond met kapel wordt
voor openbaar nut overgedragen om ingelijfd te worden in het
openbaar domein.
De gemeenteraad nam kennis van briefwisseling.

Volgende gemeenteraad
Maandag 7 januari 2019 - installatievergadering van de nieuwe
gemeenteraad. 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.
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Burgerzaken
DE BREXIT EN HET VERBLIJFSRECHT VAN BRITTEN IN BELGIË
Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee
om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg vanaf 30 maart 2019
geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Deze beslissing zal niet
enkel een belangrijke impact hebben op de Unieburgers die nu in het
Verenigd Koninkrijk verblijven, maar ook op de Britten die in een
EU-lidstaat verblijven. De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is
om zoveel mogelijk de verworven rechten van de Britten en hun familieleden die reeds in België verblijven te vrijwaren.
De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese
Unie over de voorwaarden van de terugtrekking lopen nog volop. Een
voorlopige versie van het terugtrekkingsakkoord werd door de Europese
Commissie gepubliceerd in november 2018. Over belangrijke thema’s
zijn er reeds deelakkoorden gesloten. Toch is het belangrijk er op te wijzen dat zolang het volledige akkoord niet werd gevalideerd, de Dienst
Vreemdelingenzaken geen garanties kan bieden omtrent de rechten en
plichten van de burgers. De informatie die volgt is dan ook slechts voorlopige informatie, die naar aanleiding van de onderhandelingen nog kan
wijzigen. Om deze reden kan de Dienst Vreemdelingenzaken op dit
moment ook nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.
In de transitiefase van 30 maart 2019 tot 31 december 2020 verandert
er voor de Britse burgers zo goed als niets. Britten behouden tijdens
deze periode hun recht van vrij verkeer en verblijf, maar moeten bij
grenscontroles wel steeds hun reisdocument kunnen voorleggen.
Britten en hun familieleden die voor 1 januari 2021 in België gebruik
hebben gemaakt van het regime van vrij verkeer van personen zullen
een nieuwe verblijfskaart nodig hebben. Deze personen zullen in de

loop van de transitiefase worden geïdentificeerd op basis van de gegevens in het Rijksregister. Zij zullen via een gepersonaliseerde brief worden aangeschreven met de vraag om zich aan te melden bij de gemeentelijke dienst van hun verblijfplaats om een nieuwe verblijfstitel met een
verwijzing naar de Brexit aan te vragen, om hun rechten die hen door
het terugtrekkingsakkoord worden toegekend te garanderen. Hun rechten als werknemer of zelfstandige zullen aan deze verblijfstitel worden
gekoppeld. Iedereen moet zich aangemeld hebben tegen midden 2021.
Indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen familieleden die
zich voor 1 januari 2021 bij de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord nog niet hadden gevoegd, dit nog steeds doen volgens de oude
regels.
Verder zullen nog twee andere groepen volgens het terugtrekkingsakkoord op het oude regime kunnen steunen, met name Britse grensarbeiders die voor 1 januari 2021 in de Europese Unie verbleven en Britten die
voor deze datum reeds een medische behandeling in de Europese Unie
hadden gepland. Britten die voor 1 januari 2021 geen gebruik hadden
gemaakt van het regime van vrij verkeer van personen of dit niet kunnen
bewijzen worden vanaf die datum beschouwd als derdelanders. De toegangs- en verblijfsrechten van deze personen maken deel uit van de
onderhandelingen tussen het VK en de EU vanaf 30 maart 2019.
Meer info: kortenberg.be/brexit
Uitgebreidere info over de Brexit en de gevolgen daarvan vindt u op
brexit.belgium.be.

Mobiliteit
DE LIJN BRENGT U VEILIG THUIS OP OUDEJAARSNACHT
Met oudejaar voor de deur denken we aan een leuk feestje of een uitstap
met vrienden en familie. Wilt u op een veilige manier genieten van uw
avond? Dan kunt u op De Lijn rekenen! Tijdens oudejaarsnacht zorgen de
chauffeurs van De Lijn ervoor dat u veilig kunt feesten, zonder stress en
parkeerzorgen! Voor 4 euro reist u onbeperkt met alle bussen van De Lijn
(behalve met de Limburgse snellijnen) van 18 u. op 31 december 2018 tot
en met 1 januari 2019, en dit de hele nacht.
In onze gemeente rijden de volgende feestbussen:
• Lijn 352: Leuven – Erps-Kwerps - Kortenberg
• Lijn 358: Leuven - Kortenberg
Surf naar www.delijn.be/oudejaar voor meer informatie en de dienstregelingen.
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NIEUWE DIENSTREGELING VAN DE LIJN START OP 7 JANUARI
• Lijnfolder
Ontvangt u toch liever een lijnfolder? Dat kan! Via deze contactpunten kunt u een lijnfolder verkrijgen:
• Infodisplay in het Administratief Centrum
• 070 220 200 (0,30 euro/min)
• Lijnwinkel
• Aanvraagkaartje bij de chauffeur

Vanaf maandag 7 januari 2019 past De Lijn de dienstregeling van sommige
lijnen aan. Benieuwd of er een aanpassing is aan uw vertrouwde lijn?
Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.
Ontdek of er voor u iets verandert.
• www.delijn.be/aanpassingen
Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de aanpassingen per lijn
• Routeplanner
Plan uw dagelijkse reisweg op de website of app en ontdek snel of
er iets verandert.

Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de meest actuele is!

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

ECOWERF START MET
NIEUWE GFT-REGELS
VANAF 1 JANUARI

EcoWerf breidt vanaf 1 januari 2019 de sorteerregels
voor gft-afval uit met keukenafval. Die uitbreiding is
mogelijk, omdat de verwerkingsmogelijkheden voor
organisch afval zijn veranderd. Uit onderzoek blijkt
bovendien dat er geen risico’s verbonden zijn aan het
inzamelen en verwerken van dierlijke bijproducten.

gft

SORTEERWIJZER

WEL
Schillen en resten van fruit,
groenten en aardappelen
Dierlijk en plantaardig keukenafval
en etensresten
Broodresten
Koffiedik, papieren koffiefilter
Papier van keukenrol
Noten, pitten

Deze afvalstoffen mogen vanaf 2019 bij het gft:
• keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als
plantaardig)
• vlees- en visresten
• schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselen oesterschelpen)
• vaste zuivelproducten (zoals kaas)
• eieren, eierschalen
• mest van kleine huisdieren (bv. cavia’s en konijnen)
Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te
beperken, horen theezakjes en koffiepads voortaan niet
meer bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat
deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters
behoren wel nog tot het gft-afval. Ook voor thuiscompostering blijven de bestaande sorteerregels overeind.

Vlees- en visresten, schaaldierresten
(uitgezonderd mosselschelpen,
oesterschelpen …)
Vaste zuivelproducten (kaasresten)
Eieren, eierschalen
Fijn tuin- en snoeiafval
(bladeren, gras, onkruid, haagscheersel,
versnipperd snoeihout …)
Kamer- en tuinplanten
Schaafkrullen en zaagmeel
van onbehandeld hout
Mest van kleine huisdieren
(cavia, konijn)

NIET
Vloeistoffen
(bv. soep, melk, koffie …)
Sauzen, vet en oliën
(uitgezonderd gerechten waar een
klein aandeel saus in zit)
Theezakjes en koffiepads
Behandeld hout (met verf, vernis of
impregneermiddel)
Beenderen en dierlijk (slacht)afval
Dierenkrengen
Schelpen van mosselen, oesters …
Kattenbakvulling en vogelkooizand
Mest van grote huisdieren
of in grote hoeveelheden
Stof uit de stofzuiger
Wegwerpluier en ander hygiëneafval
Aarde en zand
Kurk

Vlaamse Compostorganisatie vzw
Asresten en houtskool

Plastiek, glas, metalen
Grof ongesnipperd snoeihout,
dikke takken

Meer halen uit de biologische kringloop
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Ruimtelijke Ordening
ER ZIJN NOG PREMIES IN 2019 OM UW WONING AAN TE PASSEN AAN DE VERPLICHTE NORMEN
DAKISOLATIE
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen
geïsoleerd zijn. Voor alle zelfstandige woningen (studio, eengezinswoning of appartement) is de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm in werking
getreden op 1 januari 2015. De regeling geldt niet voor kamers. Ook
daken kleiner dan 2 m² worden vrijgesteld. Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de
energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm.
Wat is de minimumnorm?
Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W
(vierkante meter kelvin per watt) genomen. Een geïsoleerde zoldervloer bij
onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt ook als dakisolatie. Plafondisolatie
komt enkel in aanmerking als deze doorloopt over het volledige plafond.
Wat als het dak de minimale isolatienorm niet haalt?
Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur bij een woningonderzoek
(meestal op aanvraag van een huurder) strafpunten toe als de woning niet
aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning
daarvoor een beperkt aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd
om het dak te isoleren. Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten
toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning ongeschikt verklaard worden. Dat
betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning
opnieuw conform te maken. In een appartementsgebouw krijgen alle
appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet
enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn. De dakisolatienorm
is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen,
niet beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet
van toepassing als de woning door de eigenaar zelf bewoond wordt.
Hoe bewijst u dat het dak de isolatienorm haalt?
U kunt de aanwezigheid van dakisolatie (of zoldervloerisolatie) aantonen
aan de hand van verschillende documenten: het energieprestatiecertificaat (EPC),
het postinterventiedossier of een bouwplan, lastenboek of factuur. Zijn die documenten niet voorhanden, dan kunt u een
EPC met beoordeling van uw dakisolatie
laten opmaken door een energiedeskundige. Dat kost gemiddeld 200 euro.

Opgelet: als de isolatie niet bereikbaar of zichtbaar is, kunt u enkel een EPC
laten opmaken als u zelf een stuk van het dak of de onderliggende plafondafwerking open breekt. De energiedeskundige mag dit zelf niet doen.
Premies
Zowel van de netbeheerder Eandis als van de gemeente Kortenberg kunt
u een premie krijgen voor dakisolatie.
DUBBEL GLAS
Tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen (dus ook huurwoningen)
minstens dubbel glas hebben. Deze regel geldt voor kamers en zelfstandige woningen (= studio, eengezinswoning of appartement). De
dubbelglasverplichting geldt enkel voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers
en badkamers van een woning. Traphallen, inkomhallen en gangen hoeven
dus geen dubbel glas te hebben.
Wat als uw woning niet aan de verplichting voldoet?
Bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) kent de
wooninspecteur strafpunten toe als de woning niet aan bepaalde normen
voldoet. Vanaf 1 januari 2020 worden de volgende strafpunten toegekend bij afwezigheid van dubbel glas:
• 3 strafpunten voor 1 raam met enkele beglazing
• 9 strafpunten voor meer dan 1 raam met enkele beglazing.
Vanaf 1 januari 2023 wordt het aantal strafpunten opgetrokken naar 9
respectievelijk 15 strafpunten. Vanaf 15 strafpunten kan de overheid de
woning ongeschikt verklaren. Dat betekent dat de eigenaar werken zal
moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.
Premies
Zowel van de netbeheerder Eandis als van de provincie Vlaams-Brabant als
van Wonen Vlaanderen kunt u een premie krijgen voor het vervangen van
ramen. Contacteer Woonwijzer om te kijken of u hiervoor in aanmerking
komt. Het woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant is elke woensdag
open van 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum. U kunt ook mailen
naar huisvesting@kortenberg.be of bellen.
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Welzijnshuis
EEN HUURGESCHIL OPLOSSEN
Heeft u een geschil met uw huurder of eigenaar van uw huurwoning?
Bijvoorbeeld: uw huurder weigert de indexatie van de huur te betalen of de
afrekening van de lasten, of uw woning vertoont een aantal gebreken waarvoor de eigenaar weigert tussen te komen.
Probeer altijd eerst onderling het geschil op te lossen, en een oplossing te
vinden met een gesprek tussen huurder en eigenaar. Wanneer er een
oplossing wordt bereikt naar aanleiding van dit mondelinge gesprek, zet
steeds de gemaakte afspraken op papier en onderteken ze beiden. Indien een
partij zich niet houdt aan de afspraken, kunt u met deze ondertekende
afspraken dan verder gaan. Mondelinge afspraken die niet bevestigd werden
door een geschrift, kunnen later niet bewezen worden indien een partij zich
niet houdt aan de gemaakte afspraken.
Indien een gesprek niet lukt, is een aangetekende brief de volgende stap.
Stel uw huurder in gebreke om te betalen, of stel uw eigenaar in gebreke om
een aantal werken te komen uitvoeren. Houd steeds een kopie van de verstuurde brief bij, evenals het bewijs van aangetekende zending.
Indien deze stap nog steeds niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden
tot de vrederechter. De vrederechter bevoegd voor huurgeschillen op het
grondgebied van Kortenberg en deelgemeenten (men kijkt steeds naar waar
het onroerend goed gelegen is waarover het geschil bestaat), is de
Vrederechter van het eerste kanton van Leuven, Vaartstraat 24 te 3000
Leuven.
Bij de vrederechter kunt u terecht via twee procedures:
Een eerste procedure, die steeds aan te raden is omdat deze procedure
kosteloos is, en u hiervoor ook nog geen advocaat nodig hebt, is de oproeping in verzoening.
Stuur een brief naar de vrederechter, waarin u de volgende noodzakelijke
vermeldingen maakt:
• betreft: oproeping in verzoening
• naam en adres huurder
• naam en adres eigenaar
• adres van het onroerend goed in kwestie
• een korte opsomming van de feiten en problemen die u wenst
opgelost te zien
• datum en handtekening

Na ontvangst van de brief op het vredegerecht zullen de beide partijen door
de vrederechter worden uitgenodigd op een zitting in raadkamer. U kunt dan
in het bijzijn van de vrederechter met uw eigenaar of huurder het gesprek
aangaan en trachten tot een minnelijke oplossing te komen. De vrederechter
probeert te bemiddelen.
Wanneer u een aantal afspraken kunt maken en een akkoord bereikt, zal dit
akkoord door de vrederechter in een proces-verbaal van verzoening worden
opgenomen. Deze afspraken dienen door beide partijen te worden nageleefd. Ze hebben dezelfde waarde als een vonnis, en kunnen desnoods ook
worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder.
Bijvoorbeeld: uw huurder beloofde om tegen een bepaalde datum een
bepaalde som te betalen, maar voert deze afspraak toch niet uit: u kunt met
het proces-verbaal van verzoening een gerechtsdeurwaarder contacteren die
deze afspraken zal uitvoeren door desnoods beslag te gaan leggen bij de
huurder.
Wanneer u niet tot een verzoening kon komen (omdat de andere partij niet
is komen opdagen, of omdat het niet lukte om akkoord te geraken over één
of meerdere punten), kunt u een tweede procedure voor de vrederechter
aanvatten, met name de procedure ten gronde.
U kunt ervoor kiezen om dit samen met een advocaat te doen. De advocaat
stelt dan een verzoekschrift op, waarin al uw aanspraken ten aanzien van de
andere partij worden opgesomd.
U kunt eventueel ook zelf een verzoekschrift indienen bij de vrederechter. U
vindt modellen van verzoekschriften op het internet, of u kunt een beroep
doen op de juridische dienst van het Welzijnshuis van Kortenberg voor praktische tips over dit verzoekschrift.
Voor het indienen van dit verzoekschrift bij de vrederechter moet u een rolrecht betalen.
Na ontvangst van uw verzoekschrift krijgt u een uitnodiging voor een openbare zitting. De vrederechter zal na het horen van de beide partijen een vonnis maken. Dit vonnis moet door beide partijen uitgevoerd worden. Als de
uitvoering van het vonnis niet vrijwillig gebeurt, kan het vonnis gedwongen
worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder.
Het spreekt vanzelf dat deze laatste procedure heel wat kosten met zich kan
meebrengen (rolrecht, kosten advocaat, kosten gerechtsdeurwaarder, …).
Het is dus beter om eerst de vorige opgenoemde mogelijkheden volledig te
doorlopen om een gerechtelijke procedure te vermijden.
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BUREN VOOR BUREN! OOK ALS HET SNEEUWT
Dankzij het project 'Buren voor buren' is een netwerk van vrijwillige
buurthulp ontstaan.
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!
In de komende wintermaanden wil ‘Buren voor buren’ senioren en
andersvaliden een helpende hand reiken. Bij sneeuwval staan de ‘Buren
voor buren’ voor u als senior of andersvalide klaar om uw stoep terug
sneeuwvrij te maken.
Wanneer het gesneeuwd heeft en u of iemand uit uw omgeving kan zelf
niet instaan voor het sneeuwvrij maken van het voetpad voor uw deur,
kunt u tijdens de kantooruren bellen naar het Dienstencentrum. Dat
zorgt ervoor dat een vrijwilliger zo vlug mogelijk uw voetpad terug
sneeuwvrij maakt, in de mate van beschikbaarheid van vrijwilligers.
Info
Dienstencentrum, OC Berkenhof
Sneeuwtelefoon: 02 755 23 10
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
Elke werkdag tussen 9 en 16 u.
Gratis dienstverlening
foto: Evgenia Belyaeva

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.
Info
dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

Programma januari - april 2019
Datum

Wat

Thema

Samenwerking

18 januari

Mantelzorgcafé

15 februari

Praatgroep

Grenzen stellen,
een uitdaging
voor u

Samana

15 maart

Infosessie

Opname in een
woonzorgcentrum, informatie
en tips

S-Plus Mantelzorg

19 april

Praatgroep

Mantelzorger?
Laat de zorg niet
ontsporen

S-Plus Mantelzorg

Vrijwilliger
dienstencentrum
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FEESTMAALTIJD VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET DIENSTENCENTRUM
Op vrijdag 25 januari organiseert het
Dienstencentrum van het
Welzijnshuis Kortenberg voor de
16de keer een feestmaaltijd voor
iedereen die in het voorbije jaar een
bezoekje bracht aan het
Dienstencentrum of een beroep deed
op de dienst Thuiszorg. Het feest gaat
van start om 11.30 u. met een kleine receptie, gevolgd door een feestelijke
maaltijd. Frank Galan brengt in de namiddag een gezellige show waarbij u
kunt genieten van een uitgebreid repertoire van mooie liedjes.
Schrijf tijdig in.
Praktisch
Vrijdag 25 januari van 11.30 tot 18 u.
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
11,50 euro
Inschrijven vóór 17 januari via dienstencentrum@kortenberg.be of
02 755 23 10

COMPUTERCURSUS VOOR BEGINNERS
U hebt nog nooit een computer
gebruikt of u twijfelt bij alles
wat u doet? Dit is 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 11, 18, 25 februari en 11, 18 en 25 maart en 1 april
van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, lokaal 1.6
129,50 euro (cursusmateriaal en koffie inbegrepen), sociaal tarief
met vrijetijdspas
Maximaal 12 deelnemers
Inschrijven vóór 1 februari via dienstencentrum@kortenberg.be of
02 755 23 10

INFONAMIDDAG: HULPMIDDELEN VOOR WIE
LANGER THUIS WIL BLIJVEN WONEN
Het liefst van al wil ieder van ons zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daar
waar het leven zich altijd heeft afgespeeld. Met de leeftijd evolueren echter
onze behoeften inzake comfort en veiligheid. Een kleine aanpassing van de
inrichting van de woning, of van bepaalde gewoonten, kan soms al een grote
hulp betekenen voor het behoud van een maximale levenskwaliteit. Een
thuiszorgwinkel focust zich onder andere op deze zelfredzaamheid en zoekt
hier graag met u mee naar mogelijke oplossingen. Veel mensen zijn nauwelijks op de hoogte van verschillende voordelen en diensten van een thuiszorgwinkel, zoals bijvoorbeeld de terugbetalingen op thuiszorgmateriaal.
Tijdens deze infosessie tracht de thuiszorgwinkel dat kluwen voor u te ontwarren. Bovendien zal het ook mogelijk zijn om de aangeboden hulpmiddelen te bekijken en eventueel te testen.
Geen aankoopverplichting.
Deze voordracht is een samenwerking tussen Thuiszorgwinkel en het
Dienstencentrum Kortenberg.

Praktisch
Donderdag 31 januari van 14 tot 16 u.
Serviceflats Ontmoetingsruimte, Leuvensesteenweg 190
Kosteloos, inschrijven vóór 25 januari via
dienstencentrum@kortenberg.be
of 02 755 23 10
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Onderwijs
Politie
VERKNAL UW FEEST NIET: GEBRUIK VUURWERK VEILIG!
• Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en
steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan.
• Gebruik nooit een open vlam (lucifer of aansteker), maar ontsteek
vuurwerk met een aansteeklont (dat u bij uw leverancier kan krijgen).
• Houd voldoende afstand van het vuurwerk, houd uw arm gestrekt bij
het aansteken van de lont en buig uw lichaam niet over het vuurwerk.
• Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende
afstand zodra u een lont aansteekt.
• Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat u het aanstak. Indien het
niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten.
• Steek vuurwerk dat niet is afgegaan, nooit opnieuw aan.
Meer informatie en tips over het kopen en afsteken van feestvuurwerk?
Lees de brochure van de Federale Overheidsdienst Economie die u
terugvindt op de website van de gemeente en de politie.

Tijdens de nacht van oud naar nieuw mag er tussen 23.45 en 00.45 u. op
privé-eigendom feestvuurwerk worden afgestoken, indien dit gebeurt
op meer dan 100 meter van bebouwing en met inachtname van alle
nodige veiligheidsmaatregelen. Chinese wensballonnen zijn verboden.

DIEREN EN VUURWERK

Ieder jaar is oudejaarsnacht met knallend vuurwerk voor vele dieren en hun baasjes een stressvol moment. Aan de hand van enkele
tips kunt u uw trouwe viervoeter voorbereiden zodat ook zij een
prettig eindejaar tegemoet kunnen. De tips vindt u op de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be/dieren-vuurwerk
Alvast een prettig eindejaar en diervriendelijk 2019!

Enkele tips om veilig om te gaan met vuurwerk
• Koop vuurwerk enkel in erkende en gespecialiseerde winkels die in het
bezit zijn van een verkoopvergunning, afgeleverd door de lokale overheid.
• Lees voor het afsteken van vuurwerk aandachtig de gebruiksaanwijzing.
• Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal
en hard is, ver verwijderd van woningen, geparkeerde voertuigen en
dichte plantengroei.
• Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand van de
afsteekplaats blijven.
• Denk ook aan uw huisdieren, hou ze binnen of ergens op een veilige
plaats. De eerste knallen kunnen bij hen immers paniekreacties veroorzaken. Kies voor geluidsarm vuurwerk, dat minder decibels produceert.

Bespaar je huisdier
een oorverdovend
nieuwjaar.

DEPARTEMENT
OMGEVING

WWW.OMGEVINGVLAANDEREN.BE/DIERENWELZIJN

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal, Departement Omgeving,, Albert II laan 20/8, 1000 Brussel

Voor velen is het afschieten van vuurwerk van oud- op nieuwjaar een
schitterend spektakel om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Hoewel
het in de gemeente Kortenberg verboden is om op openbare plaatsen of
op privé-eigendom zonder toelating van de burgemeester vuurwerk af
te steken, wordt er voor oudejaarsnacht een uitzondering voorzien.
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SNELHEIDSMETINGEN
OKTOBER EN NOVEMBER
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 en november
In het decembernummer van Zoeklicht werden verkeerde resultaten weergegeven van de snelheidsmetingen voor oktober. Hieronder vindt u de
rechtgezette resultaten, aangevuld met de metingen van november.
Straat

Nederokkerzeelsesteenweg
Engerstraat
Hoogveldstraat (oktober)
Tervuursesteenweg
Schoonaardestraat
Kouterstraat
Hoogveldstraat (november)
Populierenlaan
Kammestraat

Toegelaten snelheid

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

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

3.449
573
1.124
980
895
1.043
551
352
696

51 km/u.
44 km/u.
51 km/u.
57 km/u.
52 km/u.
56 km/u.
49 km/u.
44 km/u.
45 km/u.

5,8
1,1
5,3
16,5
6,4
13,9
2,4
1,1
0,7

*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.
In de straten waar in november snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 6,8 % overtredingen vastgesteld.
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Streekproducten
TOETREDEN ALS STRAFFE STREEKPRODUCENT
GEMEENTEBESTUUR

De één ontwerpt bitterzoete pralines, de ander teelt druiven in een
serre. De één brouwt bier naar een recept van zijn overgrootouders, de
andere start een kaasmakerij op zijn boerderij. Er is zoveel verschil in wat
streekproducenten doen. Dat heeft voor een groot stuk te maken met de
streek waarin ze wonen. Er zijn nu eenmaal geen lambiekbrouwers in
het Hageland en u zult niet snel een Hagelandse wijnbouwer vinden in
het Pajottenland. Maar of het nu gaat om aardbeientelers, wijnboeren,
koffiebranders, bakkers, chocolatiers, bierbrouwers, imkers, slagers of
witlooftelers, ze hebben één belangrijk ding gemeen: streekproducent zijn
is geen beroep, het is een passie!
Elke ondernemer vindt zijn houvast bij de vzw Streekproducten VlaamsBrabant (=SVB). Deze vereniging is een coördinatie-, overleg- en
actieplatform van, voor en door Vlaams-Brabantse streekproducenten,
streekwinkels en -hoekjes, horeca-uitbaters, logies, Straffe Streek Gemeenten en andere partners. Haar doelstelling is om de Vlaams-Brabantse
hoeve- en streekproducten te promoten, bevorderen, professionaliseren en
vermarkten.

Aangesloten zijn bij Streekproducten Vlaams-Brabant biedt dan ook
talrijke voordelen:
• Deel uitmaken van de ‘Straffe Streek-familie’
• Belangenbehartiging
• Eerstelijnsadvies
• Workshops, netwerkmomenten, nieuwjaarsreceptie, …
• Een professionele fotoreportage
• Deel uitmaken van de communicatie van Straffe streek
• Het ontvangen van ‘Straffe Streek’-promotiemateriaal
• Betrokken worden bij diverse activiteiten (o.a. beurzen, kalender, ...)
• Opgenomen worden op de Straffe Streek-website
Hebt u interesse om zelf lid te worden van Straffe Streek om ook van al deze
voordelen te kunnen genieten? Neem dan zeker contact op met de vzw
Streekproducten Vlaams-Brabant via straffestreek@vlaamsbrabant.be. Eén
van de werknemers komt graag bij u langs om de werking verder toe te
lichten!
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Prikbord
BLOEDINZAMELINGEN 2019
U bent van harte welkom op de bloedinzamelingen van het Rode Kruis in onze gemeente.
Erps-Kwerps
Brasserie O.L.Vrouw van Lourdes,
Kammestraat - telkens van 18 tot 20 u.
• Vrijdag 15 maart
• Dinsdag 28 mei
• Dinsdag 20 augustus
• Dinsdag 10 december

Everberg
Parochiezaal, Annonciadenstraat 17
telkens van 18 tot 20.30 u.
• Donderdag 31 januari
• Donderdag 2 mei
• Donderdag 22 augustus
• Donderdag 7 november

Kortenberg
GC Colomba - telkens van 18 tot 20.30 u.
• Dinsdag 5 maart
• Woensdag 19 juni
• Woensdag 28 augustus
• Woensdag 27 november
Meer info:
bloed@kortenberg.rodekruis.be of
www.bloedgevendoetleven.be

WINTERTIPS: BESCHERM UW WATERLEIDING EN WATERMETER
Bron: De Watergroep

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan u ook heel wat geld
kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan
een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter.
Let wel op voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de watermeter: deze kunnen smelten door de warmte (wikkel dus nooit een
verwarmingslint rond de leiding, maar leg het verwarmingslint parallel).
Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe een beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen
koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het
water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai
daarom alle kranen open nadat u de hoofdkraan heeft dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleert u
best regelmatig de stand van uw watermeter. Stelt u plots een hoog
verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. U kunt bijvoorbeeld ’s
avonds voor het slapengaan de stand van uw watermeter noteren.
Indien u ’s nachts geen water verbruikt hebt en u stelt ’s morgens
toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit u waarschijnlijk met een lek.
Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de hoofdkraan
goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo komt u in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Wat doet u als de leidingen toch bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk
de aansluiting bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het
gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met
leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer.
• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er zouden
wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit u met waterschade na ontdooiing. Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, moet u
de hulp inroepen van uw drinkwaterbedrijf.
• Als u er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kunt u enkel
wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval houdt u de hoofdkraan best dicht als u niet thuis
bent of gaat slapen. Zo vermijdt u eventuele lekken bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neemt u best contact op met uw verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.
Voor meer tips kunt u terecht op www.dewatergroep.be/wintertips.
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ALS HET TE MOOI IS OM WAAR TE ZIJN, IS HET DAT OOK
Fraude komt overal voor. Ook op sociale media en datingsites, bij beleggingen
en financiële diensten en met cryptomunten. Vaak lijken oplichters zó
betrouwbaar, dat het niet eens zo moeilijk is om met uw centen te gaan
lopen. De FOD Economie voert in samenwerking met FSMA en Wikifin een
campagne om burgers te sensibiliseren en te waarschuwen voor de valkuilen
van verschillende vormen van online fraude.
Ken uw online vrienden, laat u niet vangen
Leert u iemand nieuw kennen via sociale media of op een datingsite of -applicatie? Wees op uw hoede en ga na of uw nieuwe vriend(in) wel te vertrouwen is:
• Ga de echtheid van zijn of haar profiel na en vraag voldoende info aan
uw nieuwe kennis of geliefde, zodat u weet met wie u te doen hebt.
• Vertrouw niet zomaar iedereen en hou persoonlijke informatie voor uzelf.
• Wees op uw hoede voor ‘zielige’ verhalen waarbij uw nieuwe kennis
de emotionele toer opgaat en u probeert te overtuigen om geld te
bezorgen.
• Maak nooit zomaar geld over aan iemand die u eigenlijk niet kent. Als
iemand u te mooi lijkt om waar te zijn, dan is hij/zij dat meestal ook.
‘Ik stortte 4.785 euro op zijn bankrekening om zijn
vliegtuigticket, visum en verzekering in orde te maken.
Maar hij is nooit in België verschenen.’

Speel op veilig, laat u niet vangen door ‘alternatieve’ financiële
producten of cryptomunten
Cryptomunten zijn virtuele munten, denk maar aan de bitcoin bijvoorbeeld.
Ze hebben geen wettelijke betaalkracht, maar worden wel vaak online aangeboden. Ook door oplichters. Ze beloven grote winsten, maar lokken u in de
val en gaan met uw centen lopen. Wil u investeren of beleggen in ‘alternatieve’ financiële producten of overweegt u om cryptomunten te kopen?
Wees alert en ga na of de belegging betrouwbaar is:
• Controleer uw gesprekspartner, zodat u weet met wie u te doen hebt.
(Als er geen https:// staat voor het adres van een website via dewelke u
financiële verrichtingen zult uitvoeren, is extra voorzichtigheid geboden.)
• Zoek via temooiomwaartezijn.be op of de tegenpartij gekend staat voor
fraude.
• Deel nooit persoonlijke gegevens.
• Eis duidelijke informatie van uw gesprekspartner.
• Wees op uw hoede voor (beloftes van) buitensporige winst. Want als een
rendement te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook.
‘Ik betaalde 14.000 euro voor een investering waarbij er
uitzonderlijke opbrengsten beloofd werden. Nadien
moest ik extra geld beleggen om te kunnen profiteren
van deze investering.’
‘Na twee dagen was mijn 100 euro na de aankoop van
cryptomunten al verdubbeld. Dus bracht ik 1.000 euro
in, en ook die werd verdubbeld. Maar toen ik me wilde
laten uitbetalen, gingen de poppen aan het dansen.’
Heel wat Belgen zijn al het slachtoffer geworden van vriendschaps- of beleggingsfraude of fraude met cryptomunten. Bent u zelf in aanraking gekomen
met valse profielen of fraudeurs? Meld dit dan via meldpunt.belgie.be. Zo
zorgen we er samen voor dat oplichters minder kans maken. Of deel uw
getuigenis volledig anoniem en lees de getuigenissen van andere slachtoffers
op temooiomwaartezijn.be.
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NOVEMBER IN BEELD

1
1 Samen met 220 steden en gemeenten plantte ook Kortenberg ter
gelegenheid van de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand een vredesboom. De winterlinde werd op vrijdag 9 november aangeplant op
de koesterweide in de De Costerstraat in Everberg als herdenking aan
de slachtoffers. De burgemeester onthulde een informatiebord.
Leerlingen van de basisscholen Hertog-Jan, De Negensprong en De
Klimop hingen slingers met vredesboodschappen op in en rond de
boom. Dit project werd samen uitgevoerd met het Agentschap
Onroerend Erfgoed en het Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog.

3
3 Op 11 november vond in de Sint-Amanduskerk in Erps-Kwerps de
jaarlijkse herdenking van Wapenstilstand plaats. Dit jaar was dat een
extra feestelijke editie naar aanleiding van de 100ste verjaardag van
Wapenstilstand.

2
2 Meer dan 200 enthousiaste aanwezigen genoten van het
Bevrijdingsbal dat op 10 november plaatsvond in OC Oud
Gemeentehuis in Everberg. Onder begeleiding van liveband Reverent
Juke swingden zij de nacht in.

4
4 Tijdens de kunstendag voor Kinderen op zondag 18 november konden de aanwezige kinderen aan de slag met een mobiele drukinstallatie. De resultaten waren echte pareltjes!
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in Kortenberg
(Dienst Cultuur)

DAG 1 - FEESTELIJKE START VAN 2019
GEMEENTEBESTUUR

Het gemeentebestuur nodigt iedereen uit om op dinsdag 1 januari het
jaar feestelijk in te zetten. Die dag wordt GC Colomba in een Aziatisch
jasje gestoken. Je viert het nieuwe jaar met gezellige lampionnetjes, leeuwendansers, lekkere oosterse specialiteiten, ... Kortom, alles om een
goede start te maken!
Dinsdag 1 januari van 17 tot 19 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

VAKANTIE? IN KORTENBERG
NATUURLIJK!

Ook tijdens de komende kerstvakantie organiseert de dienst Vrije Tijd
enkele activiteiten voor kinderen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor
een topuitstap voor Kortenbergse tieners tussen 13 en 15 jaar oud: klimmen in Wilsele op donderdag 3 januari
De inschrijvingen verlopen via https://kortenberg.kwandoo.com. Je kan
hier ook de overige activiteiten bekijken. Voor alle activiteiten is een sociaal
tarief met vrijetijdspas mogelijk. Wil je zelf als animator aan de slag gaan?
Dat kan! Hiervoor neem je contact op met de vakantiecoördinator via
vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 80.
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(De Bib)

(De Bib)

STUDEREN IN DE BIB
GEMEENTEBESTUUR

Zoek je nog een rustige plaats om alleen of samen te studeren? Van
maandag 7 januari tot en met vrijdag 1 februari (met uitzondering van dinsdag 15 januari) verandert de Bib in een blokcafé, waar je kan
studeren van maandag tot vrijdag. Op woensdag en vrijdag is de Bib
doorlopend open van 9 tot 19 u. Op dinsdag en donderdag sluit de Bib om
12 u., maar studenten mogen op vertoon van een geldige studentenkaart
blijven blokken tot 16 u. Ook op maandag, wanneer de Bib sluit tussen 12
en 16 u., kunnen studenten blijven studeren tot sluitingstijd om 19 u. De
voorwaarde is wel dat je je telkens voor 12 u. aanmeldt aan de infobalie.

GEMEENTEBESTUUR

Dat voorlezen leuk, gezellig en leerzaam is, hoeft je intussen niemand
meer te vertellen. Ben je tussen 4 en 8 jaar? Dan verwachten de medewerkers van de Bib je alvast op woensdag 9 januari, de eerste voorleeswoensdag van het nieuwe jaar! Het thema is dan ‘Een (ver)koude(n) neus’.
In het vervolg van 2019 mag je van de Bib thema’s als ‘De verkleedkist’
en ‘Een bezige bij’ verwachten.
Woensdag 9 januari van 14 tot 14.30 u.
met aansluitend knutselen tot 15 u.
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Je mag lunchen in de Bib of je kan naar buiten om te pauzeren als je dit
even meldt aan een medewerker. Koffie, thee en water zijn kosteloos. Er is
ook toegang tot wifi in de hele Bib (vraag het paswoord aan de infobalie).
Vanaf maandag 7 januari tot en met vrijdag 1 februari
Maandag: 9-19 u.
Dinsdag: 9-16 u.
Woensdag: 9-19 u.
Donderdag: 9-16 u.
Vrijdag: 9-19 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos, aanmelden de dag zelf voor 12 u. aan de infobalie
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 80

Regie: Stephen Frears
(VS, 2017 – 111 minuten)
Met: Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard,
Tim Pigott-Smith (zijn laatste filmrol), en
Adeel Akhtar
Nederlands ondertiteld

VERTELMOMENTEN IN DE BIB: EEN
(VER)KOUDE(N) NEUS

(De Bib)

FILM IN DE BIB: ‘VICTORIA & ABDUL’
GEMEENTEBESTUUR

'Victoria and Abdul' vertelt het waargebeurde verhaal van de buitengewone
vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal),
een jonge klerk uit India. Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te
werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er
een klik te zijn tussen hen beiden. Terwijl Koningin Victoria steeds meer
moeite heeft met de strenge regels die haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de band tussen de twee hechter. De mensen en bedienden om
hen heen proberen allen deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt
echter steeds sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.
Tijdens de pauze is er koffie, thee en water te verkrijgen.
Dinsdag 15 januari om 14 u.
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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(De Bib i.s.m. Markant Groot-Kortenberg)

WORD JE EIGEN LEIDER

GEMEENTEBESTUUR

LEZING DOOR CHANTAL SMEDTS

Veel mensen ervaren leegte en stress door
torenhoge verwachtingen die niet waar te
maken zijn in een snel evoluerende maatschappij. Voor hen is het dringend tijd om
opnieuw voeling te krijgen met hun ware
ik.
Het boek ‘Word je eigen leider’ helpt je te
ontdekken wie je bent, wat je drijft en
waarvoor je staat. Zo ontwikkel je de
nodige veerkracht om je leven zelf te
regisseren, ook als het moeilijker gaat. Want pas dan kunnen we op
persoonlijk en professioneel vlak authentiek en succesvol zijn.

Op donderdag 17 januari komt Chantal Smedts, één van de auteurs,
begeesterend praten over persoonlijk leiderschap en hoe ermee aan de
slag te gaan. Chantal Smedts behaalde een NLP master-certificaat
(communicatiekunst) en heeft een rijke ervaring in het begeleiden en
ondersteunen van mensen.
Donderdag 17 januari om 19.30 u.
De Bib
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

(De Bib)

FILM IN DE BIB: ‘LEAN ON PETE’

GEMEENTEBESTUUR

uitgestrekte wildernis van Oregon en Wyoming, op zoek naar de geliefde
tante die hij al jaren niet meer heeft gezien.
Hoofdrolspeler Charlie Plummer won met deze rol de Prijs Marcello
Mastroianni voor beste jonge acteur op het Filmfestival van Venetië
2017. Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan
democratische prijzen.

Regie: Andrew Haigh (UK, 2017 – 121 minuten)
Met: Charlie Plummer, Travis Fimmel, Chloë Sevigny en Steve Buscemi
Nederlands ondertiteld
De vijftienjarige Charley Thompson (Charlie Plummer) is op zoek naar
vastigheid in zijn leven. Als zoon van een alleenstaande vader die moeite
heeft zijn eigen leven op de rails te houden, kent hij weinig zekerheden
en is hij vaak op zichzelf aangewezen. Wanneer ze naar Portland verhuizen, hoopt hij op een nieuwe start. Charley vindt er werk bij Del
Montgomery (Steve Buscemi), een doorgewinterde paardentrainer die
samen met zijn jockey Bonnie (Chloë Sevigny) geld verdient met races,
en sluit vriendschap met het versleten renpaard Lean on Pete. Wanneer
Del onverwacht zijn paard naar de slacht wil sturen, gaat Charley er met
Lean on Pete vandoor. Hij maakt een gevaarlijke tocht door de

Vrijdag 25 januari om 20 u.
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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(De Bib)

DIGIDOKTER: JE SMARTPHONE OF TABLET BEVEILIGEN
GEMEENTEBESTUUR

Op zaterdag 26 januari duikt de Digidokter met jou in de wereld van
vingerafdrukken, gezichtsherkenning en geheime codes. Een nieuwe
aflevering van NCIS? Nee hoor, dit zijn de laatste snufjes om je smartphone nog beter te beveiligen.
Je maakt kennis met alle mogelijkheden om je toestel te beveiligen,
zowel online als offline en krijgt tal van tips om onder andere een goede
toegangscode te kiezen.
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 één van de volgende sessies.
Zaterdag 26 januari om 10 u.
Administratief Centrum - Zaal 1.1 (eerste verdieping)
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.bibliotheek.be.
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)

HET LAATSTE VERBOND

GEMEENTEBESTUUR

LEZING DOOR RAEVEN & IMPENS

Negen jaar werkten Raeven & Impens aan hun debuut. Daarna ging het
snel, het manuscript vond moeiteloos een uitgever en verscheen in
oktober 2018 bij Houtekiet.
Het auteursduo had een verhaal in gedachten dat zich afspeelde in en
rond het mysterieuze Rennes-le-Château. Onderzoeker Impens stootte
daarbij op de relatie van het dorpje met de Ark van het Verbond. Meer
dan stof genoeg voor een beklemmende plot, toen bleek dat een verloren gewaand verleden zich mogelijk beangstigend dichtbij schuilhoudt.
Op dinsdag 29 januari doen Raeven & Impens (tussen haakjes: eerstgenoemde is inwoner van Erps-Kwerps) in de Bib uit de doeken waarom
de Ark van het Verbond nog altijd actueel is en wat de Tempeliers daarmee te maken hebben. Ze duiken in de vrijmetselarij en vertellen over
Rennes-le-Château. En over ‘Het Laatste Verbond’, natuurlijk. Want met
twee een boek schrijven, hoe doe je dat?
Er zal gelegenheid zijn om het boek te kopen, maar breng gerust je
eigen exemplaar mee en laat het door Raeven & Impens signeren.

Dinsdag 29 januari om 20 u., De Bib
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
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(De Bib en Iedereen Leest i.s.m. Kind & Gezin)
GEMEENTEBESTUUR

(VOOR)LEZEN VOOR BABY’S EN
PEUTERS

(Dienst Toerisme)
GEMEENTEBESTUUR

WANDELNETWERK DEMER EN DIJLE
KRIJGT VORM

Toerisme Vlaams-Brabant heeft samen met tien gemeenten uit het
Dijleland en het Hageland een wandelknooppuntennetwerk ontwikkeld.
Het wandelnetwerk is gelegen in een divers gebied met moerassen,
bossen, graslanden en landbouw. Met de samenvloeiing in Werchter
vormen de Demer en de Dijle een verbinding tussen het Hageland en het
Dijleland. In deze regio kan je uitwaaien op de dijk, maar evengoed
genieten van een uniek stukje natuur in de groene vallei.

Voorlezen is voor iedereen leuk, ook voor de allerkleinsten! Daarom is
Kortenberg een officiële Boekstartgemeente. 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 Bib cadeau doen. Zo
kan Boekstart ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk
boekjes én de Bib te laten ontdekken. De babypakketten worden uitgedeeld aan ouders van een kindje van 6 maanden, als zij op consultatie
gaan bij Kind & Gezin. Op 15 maanden bezorgt 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.
Ga je niet bij Kind & Gezin op consultatie? Geen probleem, ook dan heeft
je baby of peuter recht op een Boekstart-pakketje. Kom met je kleintje
van 6 maanden of je peuter van 15 maanden naar de Bib, meld je aan bij
de balie en krijg daar je baby- of peuterpakket.

In september startte Toerisme Vlaams-Brabant met de bewegwijzering
van het wandelnetwerk in de gemeenten Steenokkerzeel, Kampenhout,
Kortenberg, Herent, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar,
Begijnendijk, Aarschot.
Het wandelnetwerk telt nu 340 kilometer wandelpaden, verbonden met
een handig knooppuntensysteem.
Het wandelnetwerk Demer en Dijle is de ontbrekende schakel tussen
drie andere wandelnetwerken in Vlaams-Brabant. Dit wandelnetwerk
loopt langs Steenokkerzeel en Boortmeerbeek door naar het wandelnetwerk Brabantse Kouters en via Rotselaar en Aarschot wordt de verbinding gemaakt naar het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en De
Merode. Dit zorgt er voor dat je in het noorden van Vlaams-Brabant, van
Affligem tot Diest, onafgebroken langs knooppunten kan wandelen.
De infogids en de kaart van het wandelnetwerk Demer en Dijle zijn vanaf
nu voor 9 euro te koop aan de UiTbalie in de Bib. Je kan deze ook digitaal
raadplegen via de webstek wandelknooppunt.be/routeplanner
of de app wandelknooppunt.be/app.
Het project werd mogelijk gemaakt dankzij cofinanciering door Toerisme
Vlaanderen.

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 Boekstart-hoek opgericht. Kom jij ook
een kijkje nemen?
De Bib is partner van het Huis van het Kind Kortenberg.

copyright Lander Loeckx
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FAMILIESCHAATSDAG
GEMEENTEBESTUUR

Op 9 februari kunnen inwoners van Kortenberg deelnemen aan de
familieschaatsdag. Reserveren kan vanaf donderdag 3 januari via
https://kortenberg.kwandoo.com. De verplaatsing is met eigen vervoer
en kinderen dienen vergezeld te worden door een volwassene. Dit is een
organisatie van de Sportregio Dijle & Hageland.
Zaterdag 9 februari van 9.30 u. tot 11.30 u.
IJsbaan, Ondernemingsweg 1, 3001 Leuven
eigen vervoer
Kosteloos

AANBOD VAN VORMINGPLUS OOST-BRABANT
(Vormingplus Oost-Brabant i.s.m.
Dienst Cultuur & Bib Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

YOGA-INITIATIE

Yoga is goed voor je lichaam en geest. In deze yoga-initiatie maak je
kennis met verschillende types van yoga en met enkele yogahoudingen.
Aan de hand van een korte algemene introductie en het actief toepassen
van de stijlen, kom je in deze workshop te weten wat het verschil is
tussen Vinyasa Yoga, Easy Flow, Hatha Yoga en Yin Yoga. Zo ontdek je
welke stijl jou het meeste ligt!
Donderdag 24 januari van 19.30 tot 21 u.
Bibliotheek Kortenberg
11 euro (8 euro reductietarief Vormingplus)
Meebrengen: yogamatje, kampeermatje of grote handdoek
Meer info en verplicht inschrijven: info@vormingplusob.be,
www.vormingplusob.be, 016 52 59 00
of bij de UiTbalie in de Bib: uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
In samenwerking met Dienst Cultuur en Bib Kortenberg

Vormingplus heeft een eigen reductietarief. Krijg je een werkloosheids- of ziekte-uitkering of val je onder het Omnio-statuut
dan betaal je dit reductietarief. Met dit reductietarief krijg je 25%
korting op het standaardtarief indien dit hoger is dan 8 euro. Je
moet dit vermelden bij je inschrijving, waarna Vormingplus je telefonisch contacteert voor het juiste statuut.
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(vtbKultuur)

(vtbKultuur)

DE ARENBERGS, DAGUITSTAP NAAR
AARSCHOT EN LEUVEN

INITIATIE WIJNPROEVEN: WIJN PROEVEN
LEERT U MET PLEZIER

Het Land van Aarschot, lezing en cultuurhistorische wandeling
Ook in Aarschot hadden de Arenbergs voet aan wal. Tijdens dit bezoek
kom je alles te weten over de invloed van de Arenbergs in Aarschot.
Kasteel van Arenberg, gegidst bezoek
Het Arenbergpark ligt rondom het Arenbergkasteel. Verschillende
gebouwen, onder meer de Sint-Lambertuskapel, de watermolen en het
landbouwinstituut, zijn in het park gelegen. De Dijle kronkelt doorheen
het gebied, dat voor een groot deel met bomen is beplant.
Macht en Schoonheid (M Leuven), gegidste rondleiding
Als echte sabelslepers waren de Arenbergs aanwezig op het Europese
strijdtoneel. De invloedrijke familie trok aan de politieke touwtjes en
door hun gedreven ondernemerschap vergaarden ze enorme rijkdommen. Hun politiek en economische macht gaf hen toegang tot de hoogste culturele kringen en zorgde voor de uitbouw van een indrukwekkende kunstcollectie.
Zaterdag 12 januari van 7.45 tot 19 u.
Vertrek OC Berkenhof
49 euro, 44 euro voor leden
Meer info en inschrijven:
www.vtbkultuur.be/kortenberg, kortenberg@vtbkultuur.be
of 02 759 84 66

Iedere avond begint met een stukje theorie (de druif, het maken van
wijn, factoren die de wijn beïnvloeden, degusteren van wijn, wijnen en
gerechten, wijn bewaren, …). Daarna tracht je geuren te herkennen,
worden vier wijnstreken nader bekeken (Champagne (F), Bordeaux (F),
Bourgogne (F), Rhône (F), Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Verenigde
Staten, Argentinië, Chili, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland,
Oostenrijk en België), worden vier wijnvariëteiten besproken en leer je
vier wijnen analytisch proeven.
Dinsdag 15 en 29 januari en dinsdag 5 en 12 februari,
telkens van 20 tot 22 u.
GC Colomba
88 euro, 79 euro voor leden
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Zoeklicht · Kortenberg
januari 2019
(Rode Kruis Kortenberg)

START NIEUWE CURSUS EERSTE HULP EN
HELPER
Stel dat er straks iemand van je gezin of een collega iets overkomt. Weet
je dan hoe je moet reageren? Kan je eerste hulp toedienen bij een verstuiking, een brandwonde of hartfalen? Het Rode Kruis Kortenberg vindt het
belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen. Via de opleidingen leer je de
juiste vaardigheden aan om eerste hulp te bieden. Zo weet je wat je moet
doen als er iets gebeurt.
Dé referentie in eerste hulp
Mensen zelfredzaam maken is de missie van het Rode Kruis Kortenberg.
Daarom organiseert het opleidingen in eerste hulp (EHBO). De lesgevers
zijn goed opgeleid en beschikken over uitstekend didactisch lesmateriaal.
De oefeningen worden zo realistisch mogelijk gemaakt en praktijkbeleving
staat centraal.
Van woensdag 16 januari tot woensdag 27 maart telkens van 20 tot 22 u.
GC Colomba, Kosteloos
Meer informatie en inschrijven: vorming@kortenberg.rodekruis.be,
0476 57 02 93 (William Rombaut) of bezoek de Facebookpagina
https://www.facebook.com/Rode-Kruis-Kortenberg

Jaks !
(Jin Scouts&Gidsen Kortenberg)

KERSTONTMOETING

Beste ouders, leden, sympathisanten,
Om 2019 op de juiste manier in te zetten, nodigt de jin van
Scouts&Gidsen Kortenberg je van harte uit op de eerste editie van
de kerstontmoeting op zaterdag 5 januari. Vanaf 19 u. ben je
welkom aan de scoutslokalen om te komen genieten van een verwarmende glühwein, een lekkere jenever, een typische scoutschocomelk of zelfgemaakte soep. Je hoort het, jong en oud, vakantie
of geen vakantie, voor ieder wat wils. Ook aan de hongerigen werd
gedacht! Zo zullen de jinners zeker ook lekkere snacks voorzien.
Warmte, gezelligheid en sfeer zullen niet ontbreken.
De jin hoopt alvast op jouw aanwezigheid.
Hoe meer zielen hoe meer warmte.
Tot dan!
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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

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 en terug

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

€ 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

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

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

Za 05/01/19 en 19/01/19 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 05/01/19 vanaf 19:00 Kerstontmoeting

Scouts&Gidsen
Kortenberg

Scoutslokalen,
Colombastraat 33, Kortenberg

scoutskortenberg@hotmail.com

Zo 06/01/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling
8 km te Kortenberg

Wandelclub De
Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

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

Zo 06/01/19
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 06/01/19
van 15:00 tot 17:00

Nieuwjaarsconcert NOB in
PSK Brussel

vtbKultuur

Samenkomst station Kortenberg € 19, € 17 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Van ma 07/01/19
tot vrij 01/02/19

Studeren in de Bib

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Ma 07/01/19, 14/01/19, Wandelen
21/01/19 en 28/01/19
van 13:45 tot 16:00

55plus Kortenberg

GC Colomba

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

Di 08/01/19, 15/01/19,
22/01/19 en 29/01/19
van 19:30 tot 20:30

Zumba

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Woe 09/01/19
van 14:00 tot 15:00

Voorlezen in de Bib:
een (ver)koude(n) neus

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 09/01/19 en 23/01/19 Patchwork
van 19:30 tot 22:30

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Woe 09/01/19, 16/01/19, Pilates
23/01/19 en 30/01/19
van 20:00 tot 21:00

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com
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Vrij 11/01/19 van 10:30 Tentoonstelling: Beyond Klimt vtbKultuur
tot 12:00 en zo 13/01/19
van 14:30 tot 16:00

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

Za 12/01/19
van 07:45 tot 19:00

De Arenbergs, daguitstap naar vtbKultuur
Aarschot en Leuven

Vertrek OC Berkenhof

Di 15/01/19
van 14:00 tot 16:00

Film in de Bib: 'Victoria en
Abdul'

€ 49, € 44 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Di 15/01/19, 29/01/19, Initiatie wijnproeven:
05/02/19 en 12/02/19
wijn proeven leert u met
telkens van 20:00 tot 22:00 plezier

vtbKultuur

GC Colomba

€ 88, € 79 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Van woe 16/01/19 tot
Start nieuwe cursus EHBO:
woe 27/03/19
Eerste hulp en Helper
telkens van 20:00 tot 22:00

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

vorming@kortenberg.rodekruis.be, 0476 57 02 93
(William Rombaut),
https://www.facebook.com/Rode-Kruis-Kortenberg

Do 17/01/19
van 19:30 tot 22:00

Word je eigen leider.
Lezing door Chantal Smedts

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
i.s.m. Markant GrootKortenberg

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

Vrij 18/01/19
van 14:00 tot 16:00

Mantelzorgcafé

Dienstencentrum
Kortenberg

Dienstencentrum

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

Vrij 18/01/09
van 20:00 tot 22:00

Filmreportage: Sabaidee Laos vtbKultuur

Residentie Hertog Jan,
Leuvensesteenweg 348,
Kortenberg

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

Za 19/01/19
van 17:00 tot 23:50

2de Meerlicht

Parochiezaal Meerbeek,
Kosteloos
Sint-Antoniusstraat 7, Meerbeek

Zo 20/01/19
van 09:30 tot 17:00

Dagtocht
Wandelclub De
Veltem-Bertem-Veltem 21 km Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 0479 22 93 44,
http://www.witlooftrekkers.be

Zo 20/01/19
van 10:30 tot 13:00

Nieuwjaarsreceptie

vtbKultuur

GC Colomba

Kosteloos, inschrijven verplicht,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Zo 20/01/19
van 14:30 tot 18:30

Pannenkoekennamiddag

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Di 22/01/19
en woe 23/01/19

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 24/01/19
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor senioren Seniorenadviesraad en
het Welzijnshuis

GC Colomba

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

Do 24/01/19
van 19:30 tot 21:00

Yoga-initiatie

Bibliotheek Kortenberg

€ 11 (€ 8 reductietarief Vormingplus),
016 52 59 00, info@vormingplusob.be

Vrij 25/01/19
van 11:30 tot 18:00

Feestmaaltijd met Frank
Dienstencentrum
Galan voor de gebruikers van Kortenberg
het Dienstencentrum

GC Colomba

€ 11,50, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10

Vrij 25/01/19
van 20:00 tot 22:00

Film in de Bib: 'Lean On Pete' Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Oudercomité De
Boemerang

Vormingplus OostBrabant i.s.m. Dienst
Cultuur en Bibliotheek
Kortenberg

Kosteloos, kortenberg.bibliotheek.be,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
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Za 26/01/2019
van 10:00 tot 12:00

Digidokter: je smartphone of Bibliotheek Kortenberg Administratief Centrum, zaal 1.1 Kosteloos, kortenberg.bibliotheek.be,
tablet beveiligen
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Zo 27/01/19
van 10:00 tot 13:00

Een jaar vol kleuren

Bonzaï

Sint-Pieterskerk, Kwerps

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

Zo 27/01/19
van 13:30 tot 17:00

Brabantwandeling
12 km te Schiplaken

Wandelclub De
Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 016 48 10 03,
http://www.witlooftrekkers.be

Zo 27/01/19
van 15:00 tot 17:00

Matineeconcert NOB
in PSK Brussel

vtbKultuur

Samenkomst station Kortenberg € 19, € 17 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Di 29/01/19
van 20:00 tot 22:00

Het Laatste Verbond.
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
Lezing door Raeven & Impens

Do 31/01/19
van 14:00 tot 16:00

Infomiddag: hulpmiddelen
voor wie langer thuis wil
blijven wonen

Dienstencentrum
Kortenberg i.s.m.
Thuiszorgwinkel

Ontmoetingsruimte serviceflats, Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10
Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg

Do 31/01/19
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Parochiezaal Everberg,
http://kortenberg.rodekruis.be,
Annonciadenstraat 17, Everberg bloed@kortenberg.rodekruis.be

Do 31/01/19
van 19:30 tot 22:30

Café creatief: Juweeltjes en
klein deco in koud porselein

Femma Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

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

€ 10, € 7 leden, 02 759 44 23,
annemie.magnus@telenet.be

ADRESSEN

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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Hoe contact opnemen met de diensten van gemeente of Welzijnshuis?
Per telefoon:
Alle diensten
UiTbalie
Bibliotheek
Dienstencentrum

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

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

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de
activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de
UiTdatabank.be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar
deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
formulier) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze
instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke webstek:
kortenberg.be/artikels-voor-zoeklicht-aanleveren
Dit moet ten laatste op 25 december 2018 gebeuren voor het februarinummer, en ten laatste op 25 januari 2019 voor het maartnummer.
Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
webstek en in tal van andere media.

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

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

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

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

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

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 80 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente en Welzijnshuis Kortenberg,
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 februari 2019. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 december 2018
worden ingediend. Voorstellen voor het maartnummer van Zoeklicht
moeten ten laatste op 25 januari 2019 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 4 januari 2019 om 14 u. op
de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

