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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

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

Huisvuilkalender

Vrijdag 1 februari: huisvuil en gft
Maandag 11 februari: pmd en papier en karton
Vrijdag 15 februari: huisvuil, gft en grofvuil (op afroep)
Vrijdag 22 februari: snoeihout
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

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

Veegbeurt Leuvensesteenweg centrum Kortenberg

Wachtdienst dierenartsen

Kosteloos fietsgraveren

(na telefonische afspraak)

Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
2-3 februari: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
9-10 februari: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
16-17 februari: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
23-24 februari: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60



Kosteloos veiligheidsadvies woning

Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse,
Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Bij het ter perse gaan was er nog geen informatie beschikbaar over
de wachtdiensten voor 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 4 februari 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

Maandag 18 februari

Woensdag 6 februari 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 7 JANUARI 2019 – INSTALLATIEVERGADERING
GEMEENTEBESTUUR

Op maandag 7 januari vond de installatievergadering plaats van de nieuwe Kortenbergse gemeenteraad, met aansluitend de eerste vergadering van
de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad). CD&V heeft 11 zetels en Open Vld 5 zetels. Zij vormen zo samen een meerderheid met 16 zetels
op 27. De overige zetels gaan naar N-VA (7 zetels), Groen (3 zetels) en KNV (1 zetel). Op blz. 20-22 vindt u de contactgegevens van de leden van de
nieuwe gemeenteraad en van het bijzonder comité voor de sociale dienst. U ziet daar ook wie van de gemeenteraadsleden in de politieraad zal zetelen.
De aanstelling van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vond plaats tijdens de eerste OCMW-raad.
Het nieuwe college van burgemeester en schepenen van Kortenberg
wordt als volgt samengesteld:

Vijfde schepen: René De Becker (CD&V)
Bevoegd voor groendienst, afvalbeleid en landbouw

Burgemeester: Alexandra Thienpont (CD&V)
Bevoegd voor algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid,
brandweer, kerkfabrieken, informatie en communicatie en participatie

Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en als zesde
schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen:
Wim Moons (CD&V)
Bevoegd voor welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid en sociaal
beleid, burgerzaken, senioren, gezin en ontwikkelingssamenwerking.

Eerste schepen: David Haelterman (Open Vld)
Bevoegd voor financiën, dierenwelzijn, lokale economie, sport, toerisme
en archief
Tweede schepen: Kristien Goeminne (CD&V)
Bevoegd voor ruimtelijke ordening, grond- en woonbeleid, duurzame
ontwikkeling en klimaat, personeelsbeleid
Derde schepen: Stef Ryckmans (Open Vld)
Bevoegd voor openbare werken, mobiliteit, monumentenzorg, onderhoud van gebouwen, wegen en waterlopen

Het vast bureau van het Welzijnshuis (OCMW) bestaat voortaan uit
dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen. De raad
voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) bestaat uit dezelfde leden
als de gemeenteraad.
Voorzitter van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk
welzijn (OCMW-raad) voor de komende zes jaar is Ann Van de Casteele
(Open Vld).

Vierde schepen: Ann Vannerem (CD&V)
Bevoegd voor onderwijs, cultuur, jeugd, kinderopvang, bibliotheken,
Vlaamse aangelegenheden

Foto: Paul Indekeu

Het nieuwe college van burgemeester en
schepenen / vast bureau van het OCMW, met van
links naar rechts Wim Moons, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Alexandra Thienpont, René De
Becker, Ann Vannerem en David Haelterman
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Foto: Paul Indekeu
De nieuwe Kortenbergse gemeenteraad / raad voor maatschappelijk
welzijn (OCMW-raad)

Foto: Paul Indekeu
Het bijzonder comité voor de sociale dienst

Volgende gemeenteraad
Maandag 11 februari
De gemeenteraad start om 20.30 u. en is openbaar. De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op
de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be. U kunt voortaan ook telkens een geluidsopname van de gemeenteraad beluisteren op
www.kortenberg.be/gemeenteraad-beluisteren. Ook van de raad voor maatschappelijk welzijn staat een geluidsopname ter beschikking via
www.kortenberg.be/raad-voor-maatschappelijk-welzijn-beluisteren. Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per e-mail de
agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Secretariaat via secretariaat@kortenberg.be.

Milieu
GEEF DE PADDEN EEN ZETJE
GEMEENTEBESTUUR

Voor het 14de jaar op rij organiseert de gemeentelijke milieudienst in
samenwerking met Natuurpunt Kortenberg en IGO een paddenoverzetactie. De actie gaat van start van zodra de dieren uit hun winterslaap ontwaken. Dit is sterk afhankelijk van het weer maar is vaak vanaf half februari
en gaat dan door tot einde maart.

Op deze plaatsen hebben de amfibieën wat hulp nodig. In de Populierenlaan
staan paddenschermen en emmers zodat de padden niet meer zelfstandig
kunnen oversteken.
Aan het GC Colomba staan geen schermen. Op beide locaties zullen de
padden ’s avonds overgezet worden. Fluo-paddenhesjes worden voorzien
voor de vrijwilligers.

va
Foto: Evgenia Belyae

In Kortenberg zijn er twee cruciale punten:
• Populierenlaan
• GC Colomba

Hebt u zin om mee te helpen wanneer de
padden ontwaken en op pad gaan? Stuur
dan snel een mailtje naar paddenoverzetkortenberg@gmail.com en geef uw coördinaten door en de plaats waar u wilt gaan
helpen. Onze amfibieën zullen u dankbaar zijn.
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Ruimtelijke Ordening
WONEN: NIEUW IN 2019
DE HUURWET
Op 9 november 2018 kondigde de Vlaamse Regering het Vlaams
Woninghuurdecreet af. Of u nu huurder, verhuurder of kotstudent bent,
alle huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten, vallen
onder de nieuwe regelgeving. Die is enkel van toepassing op de huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting. Dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.
Wat verandert er dan precies?
In het decreet staan nieuwigheden rond onder andere de staat van het
gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de huurwaarborg, de
opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de
onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs.
Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten.
Enkele belangrijke wijzigingen zijn de volgende:
• de huurwaarborg wordt opgetrokken tot maximum 3 maanden en er komt een systeem van renteloze huurwaarborglening bij
het Vlaams Woningfonds. Contactgegevens van het kantoor in
Leuven: NMBS-stationsgebouw (Regus), elke dinsdag en woensdag
van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16.30 u. en op donderdag van 13 tot
19.30 u. (uitgezonderd in juli en augustus en tijdens de kerstvakantie) uitsluitend na afspraak (tel. 02 548 91 44 of 58). Er zijn
ook kantoren in Vilvoorde, Halle, Asse, Tienen en Diest. Het hoofdkantoor ligt in (1000) Brussel, Ieperlaan 41, 02 548 91 44 of 58.
• er komt een niet-limitatieve lijst van onderhoudswerken die ten laste zijn
van de huurder en een lijst van werken die ten laste zijn van de verhuurder.
• huurcontracten van korte duur kunnen nu ook opgezegd worden.
Informeer u dus goed voor u als verhuurder een huurcontract opstelt of als
huurder een contract ondertekent. Meer informatie vindt u op de website
www.woninghuur.vlaanderen.
DE PREMIES
De energiepremies die u kunt aanvragen via de netbeheerder werden door
de Vlaamse regering licht gewijzigd. Een overzicht van de belangrijkste
wijzigingen:
• Er komt in 2019 een premie voor het plaatsen van een warmtepompboiler. Deze premie kunt u om de 10 jaar aanvragen.
• De premies voor een zonneboiler blijven dezelfde. Wel kunt u voortaan om de 15 jaar een premie aanvragen (voorheen slechts eenmalig). Ook voor een warmtepomp zal dit om de 15 jaar kunnen.

• De dakisolatiepremie daalt van 6 euro naar 4 euro per m² voor wie
werkt met een aannemer en van 3 euro naar 2 euro per m² voor wie
de werken zelf uitvoert.
• Voor wat betreft beglazing verstrengt de eis waaraan moet worden
voldaan. De U-waarde mag maximum 1,0 W/m²K zijn i.p.v. 1,1 W/m²K.
Ook de gemeente keert premies uit: voor dak- of zoldervloerisolatie, muurisolatie, een energieaudit, een regenwaterput, een groendak en FSC-hout.
Informeer bij het woonloket. Vrij spreekuur elke woensdag van 13 tot 16 u.
OVERKOEPELENDE RENOVATIEPREMIE VERVANGT VERBETERINGS- EN RENOVATIEPREMIE
De huidige verbouwingspremies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen,
namelijk de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie,
maken het voor de verbouwer niet altijd makkelijk om de juiste keuze te
maken.
De verbeterings- en aanpassingspremie bestaat sinds 1992, en is dus 15
jaar ouder dan de Vlaamse renovatiepremie die gelanceerd is in 2007.
Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid.
Hierdoor vertonen ze een grote overlap op het vlak van doelstellingen,
betoelaagde werken en doelgroep, maar elk met eigen, premie-specifieke
accenten. Dit werkt uiteraard onduidelijkheid in de hand.
Daarom heeft de Vlaamse Regering op 21 december 2018 definitief de
integratie goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één
overkoepelende renovatiepremie. Deze kan aangevraagd worden vanaf 1
februari 2019. De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog
aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019.
De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven
woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan.
Vanaf 1 juni 2019 is voor deze werken ofwel een aanvraag voor de nieuwe
aanpassingspremie mogelijk, ofwel een aanvraag voor de overkoepelende
renovatiepremie.
Op www.wonenvlaanderen.be/verbouwen zullen alle nodige documenten
en toelichtingen beschikbaar zijn. Ook zal Wonen-Vlaanderen een mailadres openstellen voor specifieke vragen over de nieuwe regeling. Voor
algemene vragen staan de diensten van 1700 ter beschikking.
Meer informatie:
www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie
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Welzijnshuis
ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG WONEN, SERVICEFLATS DRY CONINGEN
De serviceflats van het Welzijnshuis staan voor comfortabel wonen in een
veilige en mooie omgeving, met de vrijheid van zelfstandig wonen.
Serviceflats Dry Coningen, gelegen in het centrum van Kortenberg, biedt 24
flats waar u op een zelfstandige manier kunt wonen, alleen of met uw partner. U bent vrij om uw flat met eigen meubelen en naar eigen smaak in te
richten, zo huiselijk en zo knus als u dat wenst.

Voor wie?
• U hebt de leeftijd van 65 jaar bereikt.
• U bent een inwoner van Kortenberg of hebt er op een andere manier
een band mee.
• U kunt nog zelfstandig wonen maar u hebt nood aan ondersteuning
en zorg op maat.

De flat bestaat uit:
• een ingerichte keuken met een vitrokeramische kookplaat, dampkap,
koelkast, dubbele afwasbak, werktablet en de nodige bergkasten;
• een leefruimte waar aansluitingen voor teledistributie, telefoon en
internet en een parlofoon zijn voorzien;
• een ruime slaapkamer;
• een mooie sanitaire ruimte met wastafel en toebehoren, hangtoilet
met de nodige handgrepen en een douche met klapstoel;
• een ruime berging waar u onder andere een wasmachine kunt plaatsen.

Maak gerust een vrijblijvende afspraak om een kijkje te komen nemen om
uzelf ervan te overtuigen dat u in de Serviceflats Dry Coningen op een aangename manier uw oude dag kunt doorbrengen.

In elke flat is een noodoproepsysteem voor uw persoonlijke veiligheid voorzien. Dit wordt bediend met een draadloze drukknop, die u als een medaillon
steeds bij u draagt. Hierdoor kunt u te allen tijde, zeven dagen op zeven,
iemand oproepen als u in nood bent.
Er is een gemeenschappelijke ruimte waar u de andere bewoners kunt ontmoeten en waar activiteiten georganiseerd worden. In de zomer kunt u
genieten van de aangename gemeenschappelijke parkomgeving.
Door de centrale ligging vindt u een brede waaier aan handelszaken in de
directe omgeving en kunt u vlot de gemeentelijke diensten en de wekelijkse
markt bezoeken. Op korte wandelafstand kunt u gebruik maken van een
uitgebreid netwerk van lijnbussen naar alle deelgemeenten van Kortenberg,
Leuven, Zaventem, Brussel, ...
Hulp op maat
Serviceflats Dry Coningen biedt tal van aantrekkelijke mogelijkheden op het
vlak van zorg- en dienstverlening. De uitgebreide waaier aan extra services en
zorgmogelijkheden maakt het immers mogelijk om levenslang te wonen in
de serviceflats. Personen die te kampen hebben met gezondheidsproblemen
kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een volledig pakket met zorg op maat. Zo
kunt u een beroep doen op vrij gekozen thuiszorgdiensten, zoals poetshulp,
warme maaltijden, gezinszorg, thuisverpleging, ...

Contact
Geert Gevers, 02 755 23 10 of dienstencentrum@kortenberg.be
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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 het Dienstencentrum.
Infonamiddag: Grenzen stellen. Een uitdaging voor u?
Kunt u als mantelzorger grenzen stellen aan de zorg die u opneemt voor een
ander? Omgaan met grenzen is niet eenvoudig. U wil graag mensen helpen
omdat ze het moeilijk hebben. Hierbij lijken uw eigen grenzen soms zo onbelangrijk. Vaak zegt u ja, als u eigenlijk beter neen zou zeggen. Om u bij deze
inzet voor anderen blijvend goed te voelen, is het nodig met deze grenzen
rekening te houden. Zorgen voor een ander vereist zorgen voor uzelf.

INFOAVOND:
HORMOONVERSTOORDERS... WAT
ZEGT U?

Door Parel De Geest

We horen steeds meer dat de giftige stoffen in plastiek in,
verzorgingsproducten en in onze voeding een schadelijk effect hebben op
onze gezondheid. Een ingewikkeld thema dat een duidelijke uitleg vereist.
In deze workshop wordt op een leuke en eenvoudige manier aan de slag
gegaan met voorbeelden en opdrachtdozen, waardoor u door de bomen het
bos weer zult zien. U krijgt handige tips en alternatieven, zodat u als consument bewuste keuzes kunt maken. Tot slot maakt u uw eigen zalfje en gaat
u naar huis met een leuke goodiebag.
Deze voordracht is een samenwerking van De Bakermat vzw Leuven en het
Dienstencentrum Kortenberg.
Praktisch
Donderdag 21 februari van 19.30 tot 21.30 u.
OC Berkenhof, ontmoetingsruimte Dienstencentrum
Kosteloos
Maximaal 20 deelnemers, inschrijving vereist vóór 10 februari
Info en inschrijven: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10
www.kortenberg.kwandoo.com

Praktisch
Vrijdag 15 februari van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, lokaal 0.4
Kosteloos
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

INFOSESSIE: GEZONDER SLAPEN IS
GEZONDER LEVEN
Een gezonde nachtrust is heel belangrijk. Die voorkomt en vermindert heel
wat lichamelijke klachten. Ook u brengt een derde van uw leven door in
bed. Die tijd kunt u maar beter in optimale omstandigheden beleven. Hoe
jonger u begint met gezond te slapen, hoe beter. Voorkomen is ook hier
beter dan genezen.
Deze infosessie gaat over gezondheid (kruidenoliën, balsems en zalven) en
slapen (info), een zeer actuele en wijdverspreide problematiek.
De aanwezigen worden beloond met een kleine attentie en een versnapering.
Praktisch
Woensdag 27 februari van 14 tot 16.30 u.
Serviceflats Dry Coningen, ontmoetingsruimte, Leuvensesteenweg 190
Kosteloos
Maximaal 30 deelnemers, inschrijving vereist vóór 20 februari
Info en inschrijven: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10
www.kortenberg.kwandoo.com
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Gezondheid en zorg
NUTRI-SCORE HELPT U OM GEZOND TE
KIEZEN
Vindt u het moeilijk om in de winkel de gezondere voedingsmiddelen uit het
rek te kiezen? Brengt de informatie op de verpakking u geen duidelijkheid?
Dan helpt de Nutri-Score u op weg.
De Nutri-Score is een label dat u vindt op voedingsmiddelen. Zo ziet u in een
oogopslag hoe gezond of ongezond een product is. Groen staat voor een
gezond product. Rood betekent dat u het beter laat of slechts af en toe
gebruikt.

De score op het label houdt niet alleen rekening met ongezonde voedingsstoffen zoals suikers, verzadigde vetzuren en zout, maar neemt bijvoorbeeld
ook vezels en eiwitten mee.

Drugs- en alcoholpreventie
TOURNÉE MINÉRALE: EEN MAAND ZONDER ALCOHOL
‘Tournée Minérale’ komt terug! De DrugLijn en Stichting tegen Kanker roepen
alle Belgen opnieuw op om in februari een maand geen alcohol te drinken.
Daar zijn goede redenen voor: alcohol heeft, ook als u weinig drinkt, invloed
op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Door, voor het eerst of opnieuw, mee te doen met
de campagne krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van uw gewoonlijke
alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook beter in hun vel. Ga
dus de uitdaging aan! U zult zien: u hebt geen alcohol nodig om u te amuseren.
Meer info vindt u op www.tourneeminerale.be. Daar kunt u ook aansluiten
bij team 'Gemeente Kortenberg inwoners'. U kunt er ook vrienden uitdagen,
of laten weten dat u met uw club of zaak een alcoholvrij evenement organiseert.

water

Hef het glas
op jouw gezondheid.
Februari: een maand zonder alcohol
Doe mee op tourneeminerale.be
#tourneeminerale

Met de steun van:

V.U.: Didier Vander Steichel, Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel, Stichting van openbaar nut.

Een initiatief van:
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Politie
EEN DRONE: WAT MAG WEL EN WAT NIET?
Commercieel gebruik
Indien uw drone meer weegt dan 1 kg óf u wenst op meer dan 10 meter
hoogte te vliegen óf u wil buiten privéterrein vliegen met de drone, dan
spreekt de wetgeving van commercieel gebruik. Omwille van de nabijheid van de nationale luchthaven zijn er binnen het gehele luchtruim
van de gemeente Kortenberg enkel commerciële vluchten met drones
mogelijk waaraan specifieke voorwaarden verbonden zijn, bijvoorbeeld:
• De drone moet op voorhand geregistreerd zijn.
• De drone moet beschikken over een certificaat uitgereikt door een
erkende instantie.
• De piloot moet minimum 18 jaar zijn.
• De piloot moet beschikken over de nodige attesten.
• Toelating vragen aan het Directoraat-Generaal Luchtvaart
• ...
Wat is een drone?
Een drone is een onbemand luchtvaartuig dat bij het opstijgen maximum 150 kg weegt en bestuurd wordt vanaf een grondcontrolestation.
Doordat drones betaalbaarder worden en de toepassingsmogelijkheden
uitbreiden, worden ze steeds populairder. Het vliegen met een drone in
het luchtruim is echter niet zonder risico’s. Daarom wordt het gebruik
van drones wettelijk geregeld door middel van het Koninklijk Besluit van
10 april 2016 (kortweg het drone-KB). Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen vrijetijdsgebruik en commercieel gebruik van een
drone.
Vrijetijdsgebruik
Indien een drone minder dan 1 kg weegt (bij opstijgen), mag u hiermee
niet hoger vliegen dan 10 meter (vanaf grondniveau gerekend) en dit
enkel boven privéterrein. Omwille van veiligheidsoverwegingen is het
zelfs in het kader van vrijetijdsgebruik bovendien niet toegelaten om
binnen een straal van 3 km van een lucht- of helihaven te vliegen met
een kleine drone. Gezien de nabijheid van de luchthaven BrusselNationaal en de helihaven te Meerbeek is het bijgevolg van belang om
na te gaan of u in de zone in kwestie, bijvoorbeeld uw tuin, mag vliegen.
Dit kunt u gemakkelijk nagaan op de website van luchtverkeersleider
Skeyes (het voormalige Belgocontrol) map.droneguide.be of met de
bijhorende Droneguide App.

Meer info over de regelgeving betreffende het gebruik van drones vindt
u op volgende website van de federale overheid:
mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones
Wil u nagaan waar u kunt vliegen met een drone in het kader van vrijetijds- of commercieel gebruik, dan kan dit op de website van luchtverkeersleider Skeyes: map.droneguide.be
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SNELHEIDSMETINGEN DECEMBER
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 december
Straat

Kouterstraat (beide richtingen)
Schoonaardestraat
(richting Leuvensesteenweg)
Grensstraat (beide richtingen)
Tervuursesteenweg
(beide richtingen)

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

50 km/u.

1.043

52 km/u.

6,5

50 km/u.

904

53 km/u.

8,4

50 km/u.

644

43 km/u.

0,7

50 km/u.

1.450

56 km/u.

13,8

Toegelaten snelheid

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

In de straten waar in december snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 7,4 % overtredingen vastgesteld.

Prikbord
DECEMBER IN BEELD

1

2

1 De tweede editie van de Warmste Kerstmarkt van het Welzijnshuis
Kortenberg van vrijdag 7 december bracht maar liefst 5.000 euro op.
Deze opbrengst gaat integraal naar Casa Magnolia vzw, een goed
doel dat kadert in De Warmste Week van Studio Brussel. Casa
Magnolia vzw ondersteunt gezinnen met kinderen en jongeren met
zware zorgnoden door het huishouden te verlichten met respijtzorg.
Zij zullen het geschonken bedrag onder andere gebruiken om een
mobiele snoezelruimte te bouwen.

2 Tijdens de cultuurraad van donderdag 13 december werden de
drie cultuurkampioenen 2018 gehuldigd: Hedwig Jenaer, de
Meerbeekse kunstenares achter het bronzen beeld van de papboer
voor de pastorij in Meerbeek, de kerkraad van Kwerps die dankzij
fundraising in de Sint-Pieterskerk van Kwerps terug een orgel laten
klinken (met wel 843 pijpen!) en culturele duizendpoot Michael Sels,
die in 2018 zijn eerste jeugdroman 'De Afspraak' publiceerde,
geschreven naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 in
onze hoofdstad. Op de foto staan van links naar rechts: Georges
Tonla Briquet (voorzitter cultuurraad), Hedwig Jenaer, Michael Sels,
Ann Vannerem (Schepen voor cultuur) en de mensen van de kerkraad van Kwerps.

Zoeklicht · Kortenberg
februari 2019

11

in Kortenberg
(De Bib)

(De Bib)

FILM IN DE BIB: ‘THE SHAPE OF WATER’
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

Regie: Guillermo del Toro
(US, 2017 - 118 minuten)
Met: Sally Hawkins,
Michael Shannon, Octavia
Spencer en Doug Jones
(als het amfibisch wezen)
Nederlands ondertiteld

DIGIDOKTER: ACCESSOIRES BIJ JE
TOESTELLEN

Smartphones en tablets zijn dure toestellen. Daarom wil je ze graag
beschermen en er het maximum uithalen. In deze sessie verken je samen
met de Digidokter de wijde wereld van accessoires voor je toestel. Van de
meest noodzakelijke, zoals een oplader, schermbeschermer of hoes, tot
nuttige extra's zoals een powerbank of bluetoothluidspreker.
Na de infosessie staat Digidokter-van-dienst Mathias Algoet je bij met al je
smartphone- en tabletvragen. Komt je vraag niet aan bod? Geen nood,
kom naar een van de volgende sessies.
Zaterdag 23 februari 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

In de aanloop naar de jaarlijkse Oscaruitreiking kan je in de Bib terecht voor de
vertoning van de fantasyfilm ‘The Shape of Water’, die in 2018 de Oscar voor
beste film won.
In 1962, tijdens de Koude Oorlog, werkt de eenzame Elisa als schoonmaakster
in een overheidslaboratorium. Ze kan niet praten, maar wel horen en communiceert met gebarentaal. Elisa en haar bevriende collega Zelda ontdekken
een geheim experiment: in een grote watertank wordt een amfibisch wezen
uit Zuid-Amerika gevangen gehouden en onderworpen aan wrede testen.
Tussen Elisa en het waterwezen ontstaat een nauwe band.
De film won, naast vier Oscars, ook vier Golden Globes, drie BAFTA Awards en
de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië 2017.
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische
prijzen.
Vrijdag 22 februari 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

© FREEPIK
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(De Bib)

BIB ZKT. ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS
GEMEENTEBESTUUR

Heb jij een passie voor boeken, cultuur én mensen
en ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? Dan is de Bib op zoek naar jou!
De Bib van Kortenberg is de laatste jaren uitgegroeid tot een plek waar
naast literatuur ook ontmoeting centraal staat. Er worden allerhande culturele en iets minder culturele (avond)activiteiten georganiseerd, gaande
van auteurslezingen over informatiesessies tot workshops.

de zaal klaarzetten en afbouwen, bezoekers ontvangen, drank schenken,
... Het gaat vooral om avond- en weekendactiviteiten, maar occasioneel
zoekt de Bib ook hulp bij dagactiviteiten. Uiteraard pik je in ruil voor je
hulp kosteloos de activiteit mee!
Ben jij de enthousiaste vrijwilliger die de Bib zoekt? Stuur dan snel een
mailtje naar bibliothecaris@kortenberg.be en laat de Bib weten waarom
jij zo graag het team wil komen versterken.

Om het team publiekswerking te versterken, is de Bib op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers, die een helpende hand zijn bij de activiteit zelf:

Meer info: bibliothecaris@kortenberg.be of 02 755 22 92

(Dienst Cultuur i.s.m. UPC KU Leuven)

OPROEP DEELNEMERS ‘KUNST IN DE ETALAGES’
GEMEENTEBESTUUR

In oktober 2017 organiseerden de dienst Cultuur en UPC KU Leuven een
zeer geslaagde eerste try-out van ‘Kunst in de Etalages Kortenberg’.
Meer dan 90 kunstwerken werden tentoongesteld in een dertigtal etalages van winkels uit Kortenberg en Everberg. Heel wat bewonderaars
wandelden de uitgestippelde wandelroutes langsheen de etalages en
deden mee aan de bijbehorende kijkwedstrijd. Na afloop was letterlijk
iedereen enthousiast: de kunstenaars (wier werk op een mooie plek
getoond werd aan het publiek), de winkeliers (die veel volk zagen passeren en het project een warm hart toedroegen) en de kijklustige wandelaars (die zowel een sportieve als kunstzinnige beleving voorgeschoteld kregen).
‘Kunst in de Etalages Kortenberg’ is niet zomaar een tentoonstelling.
Met een mix van kunstwerken willen de dienst Cultuur en UPC KU
Leuven de lokale kunstenaars in de kijker zetten. Onder de werken zijn
er ook heel wat van kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid.
Het is een enorm voorrecht om al deze talenten te mogen samenbrengen en op deze manier een unieke expositie samen te stellen. ‘Kunst in
de Etalages Kortenberg (KIDEK)’ komt dan ook tot stand door een
samenwerkingsverband tussen het Universitair Psychiatrisch Centrum
(campus Kortenberg) en de dienst Cultuur van gemeente Kortenberg.
Een nieuwe editie van KIDEK wordt gepland in mei 2019. Weer hopen de
dienst Cultuur en UPC KU Leuven heel wat kijkers/wandelaars te kunnen
enthousiasmeren om deel te nemen aan de kunstwandeling langsheen
de etalages. Dr. Dirk De Wachter zal feestelijk deze editie van ‘Kunst in
de etalages’ openen op zondag 5 mei.

OPROEP
Aan alle kunstenaars/creatievelingen: indien je één of meer beeldende werken wil binnenbrengen voor deze tentoonstelling neem dan
even contact op met Chris De Ceuster of Marleen Claerhout van UPC KU
Leuven (campus Kortenberg).
De dienst Cultuur en UPC KU Leuven zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die zich mee willen engageren om actief te helpen om dit project
mee vorm te geven. Dat kan gaan van: mee inkaderen van de werken,
helpen bij het organiseren van de receptie, helpen rondrijden om alle
kunstwerken in de juiste etalages te positioneren, helpen met administratie, ... Mensen die zich hiervoor willen inzetten, zijn zeer welkom.
Aan alle winkeliers van Kortenberg en Everberg: indien je kandidaat bent om één of meerdere werken te tonen in je etalage, dan kan je
je vanaf nu inschrijven.
Inschrijvingen winkeliers, binnenbrengen van kunstwerken en info:
Chris De Ceuster of Marleen Claerhout, UPC KU Leuven (campus Kortenberg)
Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg
kunstindeetalages@gmail.com
Uiterste datum van inschrijving: zondag 3 maart
Meer info:
cultuur@kortenberg.be
02 755 30 70
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(Dienst Cultuur)

GEËNGAGEERDE KUNSTLIEFHEBBERS GEZOCHT
GEMEENTEBESTUUR

Sinds vele jaren is er in Kortenberg een zeer actieve werkgroep
Kortenbergse Kunstkabinetten. Je kent ze van de vele kunstroutes doorheen de vier deelgemeentes. Herinner je Artbox, Mobilart, Slowart,
Chart, Aquart...
De werkgroep doet een warme oproep naar jonge kunstminnende leden
om hen te versterken. De groep staat open voor alle mogelijke kunstprojecten zoals taalkunsten, fotografie, tekenkunsten, beeldende kunsten,
schilderkunsten, muzikale kunsten, ...
Heb je expertise en interesse om voor de gemeente en voor een breed
publiek in de toekomst opvallende kunstprojecten mee te organiseren,
dan ben je hartelijk welkom in de werkgroep. Er wordt gemiddeld vier
keer per jaar vergaderd.
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70

AANBOD VAN VORMINGPLUS OOST-BRABANT
DE (H)EERLIJKE KEUKEN
Lekker, ecologisch koken en eten? Je gaat aan de slag met (vaak
vergeten) seizoensgroenten van ecologische teelt en vult aan met
fairtradeproducten uit het Zuiden. Eerlijke handel staat voorop!
Vanavond is alles puur plantaardig, maar je krijgt ook tips om een stukje
vlees of vis te verwerken in de recepten. Nu nog proeven, met een
fairtradedrankje erbij. Mmm.
Dinsdag 12 februari van 19 tot 22 u.
OC De Zolder
28 euro (21 euro reductietarief Vormingplus)
Meebrengen: snijplank, keukenmesje, keukenhanddoek, schort en
doosje voor eventuele restjes
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 Milieu 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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(Samana Everberg)

WAFEL- EN PANNENKOEKENBAK
Samana/Ziekenzorg Everberg organiseert op zondag 3 februari haar
jaarlijkse wafelenbak ten voordele van haar werking voor langdurig zieken, gehandicapten en/of eenzame mensen van de parochie. Samana
nodigt je graag uit om te komen smullen van lekkere warme wafels en
pannenkoeken vanaf 14 tot 18 u. in de parochiezaal, Annonciadenstraat
in Everberg.
Kan je er niet bij zijn, maar wil je toch steunen, stort dan een gift op
rekeningnummer BE 37 035-0963100-28 Samana Everberg.
Zondag 3 februari van 14 tot 18 u.
Parochiezaal Everberg, Annonciadenstraat 23, Everberg
Meer info: jacques.callewaert@telenet.be of 02 759 96 15

(Basisschool Hertog Jan en Oudercomité basisschool
Hertog Jan)

KNOTSGEK CARNAVALSFEEST
Naar jaarlijkse gewoonte viert basisschool Hertog Jan haar knotsgek carnavalsfeest in sporthal Colomba. Dit jaar
staat de show in het teken van het
jaarthema: ‘Je kun(S)t het!’. Er is een vrij
podium waar de leerlingen hun dansen playbacktalenten kunnen tonen. Ook
zijn er leuke workshops voor de kinderen. Het leerkrachtenteam staat garant voor de animatie voor jong en
oud! De ouders van de leerlingen voorzien versgebakken taarten, maar
je kan tevens genieten van andere hapjes en drankjes verzorgd door het
oudercomité van de school. Iedereen is welkom!
Zaterdag 9 februari van 14 tot 17.30 u.
Sporthal Colomba
Kosteloos
Meer info: bs.kortenberg@g-o.be of 02 759 68 25

(Atletiekclub Kortenberg (ACKO))

(vtbKultuur)

INFOAVOND OVER MARATHON MET
BESPREKING VAN HET BOEK
‘MARATHONTRAINING’ DOOR ROGER
EMBRECHTS

PORTUGAL, WAAR EUROPA
UITKIJKT OP DE ATLANTISCHE
OCEAAN, REISREPORTAGE DOOR
JAN THIENPONT

Wil je meer weten over het trainen en het succesvol beëindigen van een
marathon, kom dan zeker naar de infoavond ‘Marathontraining’ op vrijdag 15 februari. De spreker is Roger Embrechts, fervent marathonloper, trainer van verschillende competitie-atleten en auteur van het boek
‘Marathontraining.’ Zowel interessant voor beginnende als voor ervaren
marathonlopers.

Achter de stralende zandstranden in het westen en de grillige rotskust van
het zuiden ligt een land dat de reiziger oprecht zal bekoren. Zijn geschiedenis
heeft een heel eigen kunst voortgebracht, zoals de Manuelijnse bouwwerken
en de ‘azulejos’ of versierde tegels.
Je vindt er een vredig landschap met duizenden kurkeiken, karakteristieke
dorpjes, en ongerepte gebieden met hoge bergen. Tussen al deze pracht van
kunst en natuur wonen de Portugezen, gastvrije, openhartige en vriendelijke
mensen. In het verleden ontwikkelden zij zich tot zeevaarders die de wereld
verkenden, wat nog te zien is in de kosmopolitische sfeer van Lissabon en
Porto. En ook de indringende en ontroerende klanken van de ‘Fado’, het
Portugese lied, tonen aan dat het unieke van dit land blijft bestaan.

Vrijdag 15 februari van 19.30 tot 22 u.
GC Colomba, kleine zaal
5 euro, leden kosteloos
Meer info en inschrijven (tot maandag 11
februari): kris.vandenberghen@telenet.be

Vrijdag 22 februari van 20 tot 22 u.
Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348, Kortenberg
7 euro, 6 euro leden
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66
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(Edelweis Erps-Kwerps)

(Oudercomité GBS De Boemerang)

PAELLA-FIESTA EDELWEIS

DIEP IN DE ZEE! RESTAURANTDAG IN DE
BOEMERANG

Muziekband Edelweis organiseert op zaterdag
23 februari haar jaarlijkse Paella-Fiesta op OC
De Zolder.
Edelweis verwelkomt je zowel 's middags vanaf 11.30 u. als ’s avonds
vanaf 17 u. met een lekker glaasje sangria en laat je nadien smullen van
zelfgemaakte verse paella (kip en/of vis), die je à volonté kan bijhalen.
Zij die liever thuis genieten van een portie paella, kunnen deze vanaf
11.30 u. de hele dag en avond ter plaatse komen afhalen. Hasta la
Paella-Fiesta!
Zaterdag 23 februari van 11.30 tot 15 u. en van 17 tot 21 u.
OC De Zolder
15 euro, 8 euro kinderen
Meer info: http://www.edelweis.3071.be of
bestuur.edelweis@3071.be

Op zaterdag 23 februari organiseert basisschool De Boemerang uit
Meerbeek haar jaarlijkse restaurantdag. Na het succes van vorig jarig
blijft het menu nagenoeg ongewijzigd. Je kan zowel 's middags als 's
avonds genieten van mosselen, balletjes in tomatensaus, vol-au-vent en
lekkere nagerechten. Voor de kinderen wordt een animatieruimte voorzien. Wie vooraf inschrijft en betaalt krijgt 1 euro korting per besteld
hoofdgerecht.
Zaterdag 23 februari
OC Atrium
Van 8 tot 20 euro, afhankelijk van het gekozen gerecht
Meer info: www.deboemerang.info, tiny.cc/deboemerang of de
Facebookpagina

(vtbKultuur)

DE GOEDE-MANIERENSHOW

Lezing door Brigitte Balfoort, etiquetteconsulente
(Jump-up vzw)

ROPESKIPPINGSHOW: JUMP-UPOLIS
Jump-up vzw presenteert: ‘Grote
ropeskippingshow: Jump-upolis’
Laat je meeslepen door de grote variatie aan filmmuziek waarop maar liefst
230 ropeskippers hun talenten tonen.
Een creatie van touwen zal je te zien
krijgen op zaterdag 23 februari om
19 u. en/of zondag 24 februari om
14.30 u. Iedereen welkom!
Zaterdag 23 februari om 19 u. en zondag 24 februari om 14.30 u.
GC Colomba
12 euro volwassene, 8 euro kind, 10 euro volwassene VVK, 6 euro
kind VVK
VVK op zaterdag 9 februari van 9.30 tot 11.30 u. en op
vrijdag 15 februari van 18.30 tot 20.30 u. in GC Colomba
Meer info: info@jump-up.be

Weet iemand nog hoe het
hoort? Veel ouderwetse etiquetteregels hebben afgedaan,
zoveel is zeker. Maar hoe moet
u zich gedragen in deze digitale postmoderne jungle?
Journaliste en royaltywatcher
Brigitte Balfoort werd gecertificeerd etiquetteconsultant van
Minding Manners, de bekendste etiquetteschool van Europa.
Tijdens haar humoristische causerie maakt ze u wegwijs in de wereld
van de goede manieren.
Donderdag 28 februari van 20 tot 22 u.
GC Colomba
10 euro, 9 euro leden, 1 euro korting VVK
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66
Kaarten ook te verkrijgen via de UiTbalie in de Bib
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Jaks !
(Chiro Flurk Everberg)

(Chiro Erps-Kwerps)

WINTERRESTAURANT

CHIRORESTAURANT

Op zaterdag 16 en zondag 17 februari vindt de 40ste editie
van Chiro Flurks winterrestaurant plaats, naar jaarlijkse gewoonte.
Op zaterdag 16 februari wordt er geserveerd van 17 tot 21 u. Op zondag 17
februari kan je komen eten van 11.30 tot
15 u. of van 17 tot 20 u. Het winterrestaurant vindt plaats in de Parochiezaal van
Everberg (Annonciadenstraat).

Het komt er weer aan: het jaarlijkse
Chirorestaurant van Chiro Erps-Kwerps.
Dit keer verwelkomt de Chiro jou op zondag 24 februari in de polyvalente zaal
van Erps-Kwerps. De Chiroleiding biedt je
graag een sappige steak/kipfilet of een
portie stoofvlees aan, voorafgaand aan een voorgerecht en/of
afsluiten met een dessert. Voor de niet-vleeseters serveert de Chiro
je graag een heerlijke vol-au-veggie. Je kan je buikje komen vullen
tussen 11.30 en 14.30 u. Graag tot dan!

Zaterdag 16 februari van 17 tot 21 u. en zondag 17 februari
van 11.30 tot 15 u. en van 17 tot 20 u.
Parochiezaal Everberg, Annonciadenstraat 17, Everberg
Meer info: www.chiroflurk.be

Zondag 24 februari van 11.30 tot 14.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Meer info: www.chiro-ek.be/home

(Dienst Vakantiewerking)

ANIMATOR WORDEN
GEMEENTEBESTUUR

De Kortenbergse vakantiewerking is telkens op zoek naar nieuwe en
enthousiaste animatoren tijdens de krokus-, paas-, zomer- en
herfstvakanties. Ben je minstens 15 jaar en heb je al een cursus animator gevolgd? Aarzel dan niet om contact op te nemen zodat we
jou een plaatsje in de animatorenploegen kunnen aanbieden.
Voor de paas- en zomervakantie begint de animatorenwerving
vanaf midden februari. Voor de herfstvakantie is dit midden september en voor de krokusvakantie half januari.

Van een animator wordt verwacht dat je je een hele week kan vrij
maken en dat je een maand op voorhand op een weekavond kan
samenkomen met je mede-animatoren en je hoofdanimator om de
week uit te denken en voor te bereiden. Deze samenkomsten worden telkens door de dienst Vakantiewerking gecoördineerd.
Heb je interesse? Stel je zeker kandidaat door een mailtje te sturen
naar vakantiewerking@kortenberg.be.
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Vrij 01/02/19, 08/02/19, Salsation® lessen
15/02/19 en 22/02/19
van 20:30 tot 21:30

Fidastic

Turnzaal GBS De Negensprong

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51,
http://www.fidastic.be

Za 02/02/19 en 16/02/19 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

Zo 03/02/19
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 03/02/19
van 10:30 tot 12:00

Godly Play voor kids: Verhalen Bonzaï
van toen worden verhalen
van nu!

Sint-Pieterskerk, Kwerps

€ 1, leden kosteloos,
http://www.bonzaiwerking.be, 02 757 12 43,
bonzai.kortenberg@gmail.com

Zo 03/02/19
van 14:00 tot 16:30

Repair Café

CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg

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

Zo 03/02/19
van 14:00 tot 18:00

Wafel- en pannenkoekenbak Samana Everberg

Repair Café Kortenberg

Parochiezaal Everberg,
jacques.callewaert@telenet.be, 02 759 96 15
Annonciadenstraat 17, Everberg

Ma 04/02/19, 11/02/19, Wandelen
18/02/19 en 25/02/19
van 13:45 tot 16:00

55plus Kortenberg

GC Colomba

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

Ma 04/02/19, 11/02/19, Salsation® lessen
18/02/19 en 25/02/19
van 20:00 tot 21:00

Fidastic

Turnzaal GBS De Boemerang

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51,
http://www.fidastic.be

Woe 06/02/19
van 14:00 tot 15:00

Voorlezen in de Bib: de
verkleedkist

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 06/02/19,
13/02/19, 20/02/19 en
27/02/19
van 14:00 tot 15:00

Salsation® lessen

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51,
http://www.fidastic.be

Vrij 08/02/19
van 20:00 tot 23:00

Tibet te voet en op de fiets

Bergsport VlaamsBrabant

GC Colomba

€4

Za 09/02/19
van 09:30 tot 11:30

Familieschaatsdag

Sportregio Dijle &
Hageland

IJsbaan, Ondernemingsweg 1,
3001 Leuven - eigen vervoer

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com

Za 09/02/19
van 14:00 tot 17:30

Knotsgek carnavalsfeest

Basisschool Hertog Jan

Sporthal Colomba

Kosteloos, Bs.kortenberg@g-o.be

Za 09/02/19
van 18:30 tot 24:00

Bijwonen operette ‘Nacht in vtbKultuur
Venetië’ in Heist-op-den-Berg

Vertrek aan OC Berkenhof

€ 47, € 43 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Ma 11/02/19, 18/02/19, Computercursus voor
25/02/19, 11/03/19,
beginners
18/03/19, 25/03/19 en
01/04/19
van 09:00 tot 12:00

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof, lokaal 1.6

€ 129,50, sociaal tarief met vrijetijdspas,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10

Di 12/02/19
van 19:00 tot 22:00

De (h)eerlijke keuken

Vormingplus OostBrabant i.s.m. Dienst
Milieu Kortenberg

OC De Zolder

€ 28 (€ 21 reductietarief Vormingplus),
016 52 59 00, info@vormingplusob.be

Vrij 15/02/19
van 14:00 tot 16:00

Dienstencentrum
Mantelzorgwerking:
praatgroep: 'Grenzen stellen. Kortenberg i.s.m.
Een uitdaging voor u?'
Samana

OC Berkenhof, Lokaal 0.4

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

Vrij 15/02/19
van 19:30 tot 22:00

Infoavond over marathon
Atletiekclub Kortenberg GC Colomba, kleine zaal
met bespreking van het boek (ACKO)
‘Marathontraining’ door
Roger Embrechts

€ 5, leden kosteloos, kris.vandenberghen@telenet.be

Za 16/02/19
van 08:00 tot 19:00

1000 jaar graafschap Loon, vtbKultuur
Limburg tussen staf en troon

€ 46, € 42 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Za 16/02/19 van 17:00 Winterrestaurant
tot 21:00 en zo 17/02/19
van 11:30 tot 15:00 en
van 17:00 tot 20:00

Chiro Flurk Everberg

Vertrek aan OC Berkenhof

Parochiezaal Everberg,
http://www.chiroflurk.be/
Annonciadenstraat 17, Everberg

Zo 17/02/19
van 09:30 tot 17:00

Dagtocht KwerpsWandelclub De
Kampenhout-Kwerps 20 km Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 0488 15 41 07,
http://www.witlooftrekkers.be

Zo 17/02/19
van 10:00 tot 12:00

Inca Dress Code, pracht en
praal uit de Andes

vtbKultuur

Vertrek aan OC Berkenhof eigen vervoer

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

Di 19/02/19
van 19:30 tot 22:30

Graag zien! Blinde mama,
sterke vrouw

Markant GrootKortenberg

OC De Zolder

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

Do 21/02/19
van 19:30 tot 21:30

Infosessie:
hormoonverstoorders...
Wat zegt u?

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof,
Ontmoetingsruimte
Dienstencentrum

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

Do 21/02/19
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

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

Vrij 22/02/19
van 20:00 tot 22:00

Film in de Bib:
'The Shape of Water'

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Vrij 22/02/19
van 20:00 tot 22:00

Portugal, waar Europa uitkijkt vtbKultuur
op de Atlantische Oceaan,
reisreportage door Jan
Thienpont

Za 23/02/19
van 10:00 tot 12:00

Digidokter: Accessoires bij je Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
toestellen

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

Za 23/02/19 van 11:30
tot 15:00 en van 17:00
tot 21:00

Paella-Fiesta

Edelweis Erps-Kwerps

OC De Zolder

€ 15, € 8 kinderen, http://www.edelweis.3071.be,
bestuur.edelweis@3071.be

Za 23/02/19 van 11:30
tot 13:30 en van 17:00
tot 21:00

Diep in de zee! Restaurantdag

Oudercomité GBS De
Boemerang

OC Atrium

http://tiny.cc/deboemerang,
www.deboemerang.info

Residentie Hertog Jan,
Leuvensesteenweg 348,
Kortenberg

Kosteloos, kortenberg.bibliotheek.be,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
€ 7, € 6 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
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Organisator

Waar

Info

Za 23/02/19 van 19:00 Ropeskippingshow: Jumptot 22:00 en zo 24/02/19 upolis
van 14:30 tot 17:30

Jump-up vzw

GC Colomba

€ 12 volwassene, € 8 kind, € 6 kind (6 -12 jaar)
VVK € 10 volwassene, info@jump-up.be

Zo 24/02/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km te
Korbeek-Dijle

Wandelclub De
Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

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

Zo 24/02/19
van 11:30 tot 14:30

Chirorestaurant

Chiro Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

https://www.chiro-ek.be/home

Zo 24/02/19
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, 02 759 84 66

Di 26/02/19 en
woe 27/02/19

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

Woe 27/02/19
van 14:00 tot 16:30

Infosessie: gezonder slapen is Dienstencentrum
gezonder leven
Kortenberg

Serviceflats Dry Coningen,
Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg

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

Do 28/02/19
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 28/02/19
van 20:00 tot 22:00

De goede-manierenshow,
vtbKultuur
lezing door Brigitte Balfoort,
etiquetteconsulente

GC Colomba

€ 10, € 9 leden, € 1 korting VVK,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66.
Kaarten ook te verkrijgen via de UiTbalie in de Bib

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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Gemeentebestuur Kortenberg
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN / VAST BUREAU OCMW
BURGEMEESTER
ALEXANDRA THIENPONT (CD&V)
Stationstraat 6, 3070 Kortenberg
0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be
Bevoegdheden: algemene coördinatie van
het beleid, politie en veiligheid, brandweer,
kerkfabrieken, informatie en communicatie
en participatie

SCHEPENEN
DAVID HAELTERMAN (Open Vld)
Leuvensesteenweg 469,
3070 Kortenberg
0491 99 03 11
david.haelterman@kortenberg.be
Bevoegdheden: financiën, dierenwelzijn,
lokale economie, sport, toerisme en archief
KRISTIEN GOEMINNE (CD&V)
Kwikstraat 38,
3078 Everberg
0487 33 18 55
kristien.goeminne@kortenberg.be
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, gronden woonbeleid, duurzame ontwikkeling en
klimaat, personeelsbeleid
STEF RYCKMANS (Open Vld)
(lid politieraad)
Leuvensesteenweg 389,
3070 Kortenberg
0493 99 05 47
stef.ryckmans@kortenberg.be
Bevoegdheden: openbare werken, mobiliteit, monumentenzorg, onderhoud van
gebouwen, wegen en waterlopen

ANN VANNEREM (CD&V)
Hofstraat 97,
3070 Kortenberg
0487 33 18 56
ann.vannerem@kortenberg.be
Bevoegdheden: onderwijs, cultuur, jeugd,
kinderopvang, bibliotheken, Vlaamse aangelegenheden
RENÉ DE BECKER (CD&V)
(lid politieraad)
Leuvensesteenweg 799,
3071 Erps-Kwerps
0491 99 02 33
rene.debecker@kortenberg.be
Bevoegdheden: groendienst, afvalbeleid en
landbouw
WIM MOONS (CD&V)
Leuvensesteenweg 343,
3070 Kortenberg
0491 99 03 24
wim.moons@kortenberg.be
Voorzitter van het bijzonder comité voor de
sociale dienst en schepen bevoegd voor
welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid en sociaal beleid, burgerzaken, senioren,
gezin en ontwikkelingssamenwerking
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GEMEENTERAAD / RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OCMW-RAAD)
VOORZITTER
ANN VAN DE CASTEELE (Open Vld)
Engerstraat 67, 3071 Erps-Kwerps
0475 45 05 61
ann.vandecasteele@kortenberg.be

LEDEN
FRIE DE GREEF (CD&V)
(lid politieraad)
Camiel Schuermanslaan 114, 3070 Kortenberg
0479 24 70 79
frie.degreef@kortenbergcdenv.be
BARBARA VERMEULEN (CD&V)
Dorpsstraat 90, 3078 Meerbeek
0496 86 20 13
barbara.vermeulen@kortenbergcdenv.be

LIA VANDEVEN (Open Vld)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps
0497 42 38 77
lia.vandeven@openvldkortenberg.be

MAARTEN WILLEMS (Open Vld)
(lid politieraad)
0495 54 11 03
maarten.willems@openvldkortenberg.be

BART NEVENS (N-VA)
Prins Van Everbergstraat 6, 3078 Everberg
0486 64 31 09
bart.nevens@n-va.be

SABINE LEDENS (N-VA)
sabine.ledens@n-va.be
ELS GYSENBERGS (CD&V)
Sint-Catharinastraat 20, 3070 Kortenberg

FRANCIS PEETERS (CD&V)
Kammestraat 14, 3071 Erps-Kwerps
0473 88 61 54
francis.peeters@kortenbergcdenv.be

JONAS PIOT (CD&V)
Kwerpsebaan 174, 3071 Erps-Kwerps
0493 25 85 96
jonas.piot@kortenbergcdenv.be
GABRIËLA LANGMANS (CD&V)
(lid politieraad)
Florenbeemd 10 – B1, 3070 Kortenberg
0479 26 28 03
gabriela.langmans@kortenbergcdenv.be

HAROLD VANHEEL (N-VA)
Everslaan 28, 3078 Everberg
0478 58 58 70
harold.vanheel@n-va.be
KRISTOF VAN ROEY (N-VA)
(lid politieraad)
Leuvensesteenweg 672, 3071 Erps-Kwerps
016 20 00 10
kristof.vanroey@n-va.be
HANS VANHOOF (N-VA)
(lid politieraad)
Schoonaardestraat 197, 3078 Meerbeek
0499 98 95 30
hans.vanhoof@n-va.be

MELODY DEBAETSELIER (N-VA)
Burgemeester Van Kelfstraat 21, 3078 Meerbeek
0487 21 62 12
melody.debaetselier@n-va.be
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CHRIS WYNANTS (N-VA)
Populierenlaan 24, 3070 Kortenberg
0475 68 47 49
chris.wynants@n-va.be

AXEL DEGREEF (GROEN)
Leuvensesteenweg 575, 3070 Kortenberg
0491 88 11 77
axel.degreef@groenkortenberg.be

MIA VANDERVELDE (GROEN)
(lid politieraad)
0499 25 32 05
mia.vandervelde@groenkortenberg.be

MARINUS VAN GREUNINGEN (KNV)
Vierhuizenstraat 40, 3070 Kortenberg
0498 98 33 15
rinus@knv-kortenberg.be

AN VERDEYEN (GROEN)
0485 75 02 54
an.verdeyen@groenkortenberg.be

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
VOORZITTER
WIM MOONS (CD&V)
Leuvensesteenweg 343, 3070 Kortenberg
0491 99 03 24
wim.moons@kortenberg.be

LEDEN
MARIA ADRIAENSEN (CD&V)
Burgemeester Van Kelfstraat 9, 3078 Meerbeek
0479 67 61 36
maria.adriaensen@kortenbergcdenv.be
MARLEEN POELS (CD&V)
Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg
02 759 67 93
marleen.poels@kortenbergcdenv.be
ERNA ABELOOS (CD&V)
De Merodestraat 46, 3078 Everberg
0475 96 76 50
erna.abeloos@kortenbergcdenv.be

MARIE-JEANNE DE COSTER (CD&V)
Sterrebeeksesteenweg 121, 3078 Everberg
0468 16 62 40
marie-jeanne.decoster@kortenbergcdenv.be
THOMAS MALISART (Open Vld)
Kapellestraat 68, 3070 Kortenberg
0478 65 06 31
thomas.malisart@openvldkortenberg.be
CHRIS WYNANTS (N-VA)
Populierenlaan 24, 3070 Kortenberg
0475 68 47 49
chris.wynants@n-va.be
ARNO KERBUSCH (N-VA)
Engelenstraat 51, 3070 Kortenberg
0496 04 21 48
arno.kerbusch@n-va.be

ELKE SCHILLEBEECKX (GROEN)
Kerkstraat 19, 3070 Kortenberg
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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 januari 2019 gebeuren voor het maartnummer, en
ten laatste op 25 februari 2019 voor het aprilnummer.
Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
webstek en in tal van andere media.

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

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

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

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

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

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 80 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente en Welzijnshuis Kortenberg,
Alexandra Thienpont, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg,
Mit Van Gompel, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
IPM printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 maart 2019. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 januari 2019
worden ingediend. Voorstellen voor het aprilnummer van Zoeklicht
moeten ten laatste op 25 februari 2019 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 1 februari 2019 om 16 u.
op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

DAG 1
Feestelijke start van 2019
Dinsdag 1 januari
van 17 tot 19 u.

