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Naam
Onderdeel
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)
Nieuwe regeling: centraal telefoonnummer: 02 899 60 66
Wanneer u naar dit nummer belt, wordt u doorgeschakeld naar
de dierenarts van wacht.

Pensioenzitdagen

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 2 maart 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 Wonen in het hart van Midden-Brabant
Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket van
‘Wonen in het hart van Midden-Brabant’. Woonwijzer is bereikbaar
op 0471 850 377 of via huisvesting@kortenberg.be. Iedere woensdag is er spreekuur van 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum.

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 13 maart: huisvuil en gft
Maandag 16 maart: pmd en papier en karton
Maandag 23 maart: zachte plastics
Vrijdag 27 maart: huisvuil en gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reinigen kolken en veegbeurt
Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 9 maart

Kosteloos fietsgraveren

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

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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

Diverse wachtdiensten en meldpunten

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
pz.herko@police.belgium.eu - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep 02 238 96 99
Storing rioleringsstelsel 02 238 96 99
Melding verstopte rioolslikker 02 254 11 40
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Melding probleem wegennet Vlaanderen https://meldpuntwegen.be
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Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 10 FEBRUARI 2020
De gemeenteraad nam kennis van:
• de inhoudelijke vaststellingen over het meerjarenplan 2020-2025 van
de gemeente Kortenberg door het Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling Lokale Financiën.
• een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waarvan de gemeente Kortenberg deel uitmaakt.
• briefwisseling.
De gemeenteraad keurde goed:
• het wedstrijdreglement ‘Groene Gevels’.
• de voorlopige erfpachtovereenkomst met Fluvius/Iverlek voor het
plaatsen van een middenspanningsdistributiecabine in de Heuve.
• de notulen van de gemeenteraad van 13 januari 2020.

Ook volgende punten werden besproken tijdens de gemeenteraad:
• een ontwerpbeslissing gerelateerd aan de verkeerssituatie en chaos in
Meerbeek ten gevolge van een wegverzakking in de Dorpsstraat en het
aanvangsuur van de gemeenteraad.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van:
• de inhoudelijke vaststellingen over het meerjarenplan 2020-2025 van
de gemeente Kortenberg door het Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling Lokale Financiën.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn
van 13 januari 2020.

Volgende gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 9 maart 2020
De gemeenteraad start om 20.30 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad en van de raad voor
maatschappelijk welzijn vindt u, na goedkeuring, op de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be. U kunt ook een geluidsopname
van de gemeenteraad beluisteren op www.kortenberg.be/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 graag per e-mail de agenda voorafgaand aan de
gemeenteraadszittingen? Geef dan een seintje aan de dienst Interne
Ondersteuning via interneondersteuning@kortenberg.be.
De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen
vindt u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.
Foto: Evgenia Belyaeva
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WAT ZAL HET BELEIDSPLAN
2020-2025 VOOR KORTENBERG
BETEKENEN?
Graag nodigt het college van burgemeester en schepenen in samenwerking met de Charterstuurgroep alle inwoners van harte uit op een toelichting bij de grote lijnen van het meerjarenplan 2020-2025 voor de gemeente
en het Welzijnshuis.
Deze toelichting zal gegeven worden in OC Atrium in Meerbeek op zondag 29 maart om 10 u. Na de toelichting kunnen de inwoners ook deelnemen aan een participatiegedeelte door mee te denken en input te geven
over enkele grote thema’s die gelinkt zijn aan het meerjarenplan en aan de
charterprincipes.
De volgende vier thema’s zullen aan bod komen:
• Speel- en ontmoetingsruimtes
• Herinrichting van de dorpskern
• Alle inwoners stimuleren om meer te fietsen
• Verminderen van de afvalberg
Informatie over de charterprincipes vindt u op de gemeentelijke website:
kortenberg.be/charter-2012
De toelichting start om 10 u. en eindigt om 13 u. met een aperitief.
Inschrijven voor deze Beleidsdag is verplicht en doet u via
kortenberg.kwandoo.com
Inschrijven is heel eenvoudig:
1. E-mailadres ingeven
2. Aantal deelnemers aanduiden
3. Uw inschrijving controleren en bevestigen
Hebt u vragen hierover?
Neem dan contact op via
beleidsmedewerker@kortenberg.be
of 02 755 30 70.

GEMEENTEBESTUUR

DOE MEE AAN DE COMMUNICATIEBEVRAGING VAN DE GEMEENTE KORTENBERG
EN MAAK KANS OP EEN MOOIE PRIJS!

De gemeente Kortenberg doet haar best om u zo goed mogelijk te informeren. Zo is er www.kortenberg.be en krijgt u maandelijks het gemeentelijk informatieblad ‘Zoeklicht’ in de bus. Ook kunt u verschillende digitale
nieuwsbrieven van de gemeente ontvangen, of kunt u de gemeente volgen
op sociale media.
Graag wil de gemeente u in de toekomst nog beter informeren. Daarom
vragen we een beetje van uw tijd om een enquête over de gemeentelijke
informatieverstrekking in te vullen en uw mening te geven. Dit kan op
twee manieren:
1. Ga bij voorkeur op uw computer of tablet naar kortenberg.be/communicatiebevraging en vul online de enquête in. Dit werkt het snelst!
2. Ofwel haalt u een papieren enquête af bij de Onthaal- en Snelbalie in
het Administratief Centrum. U krijgt daarbij een envelop die u kunt
terugsturen zonder postzegel te kleven, of u mag de ingevulde enquête
in de brievenbus van het Administratief Centrum deponeren.
Meedoen kan tot en met zondag 19 april.
Onder de deelnemers aan de enquête worden enkele prijzen verloot:
• 1 x 100 euro aan Kortenbergse cadeaubons
• 2 x 50 euro aan Kortenbergse cadeaubons
• 4 x 25 euro aan Kortenbergse cadeaubons
De bevraging gebeurt anoniem. Als u kans wenst te maken op een prijs, kan
dit uiteraard alleen wanneer u uw persoonsgegevens invult. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval apart gehouden van de onderzoeksgegevens.
Het gemeentebestuur dankt u alvast voor uw hulp om de gemeentelijke
dienstverlening te verbeteren!
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Ondernemen
AVONDMARKTEN: OPROEP LOKALE HANDELAARS, ONDERNEMERS EN VERENIGINGEN
GEMEENTEBESTUUR

In 2020 worden er drie avondmarkten georganiseerd bij de kleinere kermissen in de deelgemeenten. Kortenbergse handelaars, ondernemers en
verenigingen die een stand op deze avondmarkten willen plaatsen, zijn
van harte welkom en krijgen voorrang op andere standhouders.
De data en locaties:
• zaterdag 23 mei te Everberg
• zondag 28 juni te Meerbeek
• zaterdag 19 september te Erps
Aanmelden kan tot maandag 4 mei via kortenberg.kwandoo.com
Voor meer informatie over de avondmarkten of over de kermissen kunt u
terecht bij de dienst Ondernemen door te mailen naar
ondernemen@kortenberg.be of te bellen naar 02 755 30 70.

NETWERKMOMENT VOOR KORTENBERGSE ONDERNEMERS
GEMEENTEBESTUUR

Op dinsdag 17 maart organiseert de dienst Ondernemen vanaf 19 u. in GC
Colomba opnieuw een ‘Netwerkmoment voor Kortenbergse Ondernemers’.
Na een succesvolle eerste bijeenkomst in 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de komende jaren dit ontmoetingsmoment, met als doelgroep ondernemers uit en/of gevestigd in Kortenberg, te
blijven organiseren.

Voor meer informatie over het Netwerkmoment kunt u de dienst
Ondernemen contacteren door een bericht te sturen naar
ondernemen@kortenberg.be of te bellen naar 02 755 30 70.

Tijdens dit eerste Netwerkmoment van 2020 ligt de nadruk op het uitbreiden van uw (lokaal) netwerk en wordt u geïnformeerd over de recente
ontwikkelingen in het Kortenbergse ondernemerslandschap. Onderwerpen
die onder meer aan bod komen zijn de Raad voor Lokale Economie, de
avondmarkten en de braderie. Er wordt een speeddatemoment voorzien,
er is gelegenheid om mee te denken over bepaalde thema’s die ondernemers en de Kortenbergse economie aanbelangen en aansluitend kunt u
gezellig netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.
Inschrijven kan door aan te melden via kortenberg.kwandoo.com.
In het najaar organiseert de dienst Ondernemen een tweede
Netwerkmoment voor Kortenbergse Ondernemers. Noteer alvast in uw
agenda: woensdag 14 oktober.

Netwerkmoment voor Kortenbergse ondernemers van 20 mei 2019
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Onderwijs
DIGITAAL AANMELDEN
GEMEENTEBESTUUR

In de gemeente Kortenberg werken alle basisscholen vanaf het schooljaar
2020-2021 met een centraal aanmeldsysteem. Dat betekent dat u via een
27 januari 10 februari
-14 februari
website laat weten3 februari
in welke school
u uw kind10het
liefst wil inschrijven.
Groep 1:
Kamperen of uren
wachten
de schoolpoortInschrijven
is vanaf nu dus niet meer
Bekendmaking
Aanmelden
van broers,aan
resultaat
met ticket*
zussen en kinderen
aan de orde. van personeel
2 - 31 maart

Groep 2:

Aanmelden
van alle kinderen

30 april

4 - 26 mei

Bekendmaking
resultaat

Inschrijven
met ticket*

Vanaf 29 mei

Groep 3:

Inschrijven waar nog vrije
plaatsen zijn*

* Na afspraak met de school

STAP 1: MAAK UW SCHOOLKEUZE
Er zijn zes basisscholen in Kortenberg. Welke scholen passen het beste bij uw
kind? U kunt dit ontdekken door contact op te nemen met de scholen. Via
hun website kunt u al kennismaken met de schoolvisie, de leerkrachten, ...
STAP 2: MELD U AAN
Meld u aan tussen 2 en 31 maart op kortenberg.aanmelden.in. Registreer
u en vul alle gegevens in van uw kind(eren) waarvoor u een plaats in een
Kortenbergse basisschool wil.
Duid de verschillende favoriete scholen aan. Begin met uw eerste keuze,
maak ook een tweede, een derde, een vierde, ... keuze. U kunt maximaal
zes scholen aanduiden. Meerdere scholen aanduiden vermindert de kans
op een plaats in uw favoriete school niet. Na aanmelding ontvangt u een
bevestiging. Dit is een bewijs dat u aangemeld bent, nog niet ingeschreven! Niets gekregen? Check uw ongewenste e-mails!

Vanaf 2 maart gaat de tweede aanmeldperiode van start. Tijdens de eerste
aanmeldperiode, van 27 januari tot en met 3 februari, kregen broers, zussen en kinderen van personeel voorrang om zich aan te melden voor een
plaatsje in de Kortenbergse scholen. Vanaf 2 maart tot en met 31
maart om 17 u. kunnen alle andere kinderen worden aangemeld.

Deze criteria bepalen de volgorde van wie een inschrijvingsticket krijgt:
1. Schoolkeuze (eerste, tweede, derde, ... keuze),
2. Afstand van het domicilieadres van de leerling tot aan de school,
3. Bij ex aequo’s (zelfde schoolkeuze, zelfde afstand) wordt toeval toegepast (de computer kiest at random).

Voor wie?
• Alle kinderen die geboren zijn in 2018, dus ook de kinderen die pas in
september 2021 starten.
• Kinderen geboren vóór 2018, die een plaatsje zoeken in een
Kortenbergse school.
• Let op! Kinderen geboren in 2019 en later kunnen nog niet aangemeld
worden.

STAP 3: KRIJG UW TICKET
Uiterlijk 30 april 2020 verstuurt het systeem een e-mail naar alle ouders.
Als er plaats is, krijgt u een inschrijvingsticket van een school uit uw voorkeurslijst. Uw kind is daarmee aangemeld bij die school, maar nog niet
definitief ingeschreven.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

aanmelden

e-mail

inschrijven

STAP 4: SCHRIJF UW KIND IN
Ga tussen 4 en 26 mei met uw inschrijvingsticket naar de toegewezen school.
Uw ticket wordt omgezet in een definitieve inschrijving. Iedereen met een
ticket heeft een plaats. Breng de Kids-ID, een verblijfkaart of een ISI+-kaart
van het ziekenfonds mee. Contacteer de school om een afspraak te maken.
Als u niet met uw inschrijvingsticket naar de toegewezen school gaat vóór
26 mei 2020, vervalt uw ticket. Uw gereserveerde plaats komt dan vrij voor
een kind op de wachtlijst.
Uw kind is niet aangemeld voor 31 maart 2020? Of er was geen plaats
meer in één van uw voorkeursscholen? Dan kunt u vanaf 29 mei 2020
inschrijven in een Kortenbergse school waar nog vrije plaatsen zijn.
Informeer bij de scholen en maak een afspraak.
Problemen met aanmelden? Contacteer de dienst Onderwijs via
naarschool@kortenberg.be.
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Milieu
KORTENBERG MAAKT ZICH OP VOOR DE GROTE LENTESCHOONMAAK
GEMEENTEBESTUUR

De lente staat voor de deur. Bent u klaar voor een grote lenteschoonmaak
om de ‘winterblues’ te verdrijven? Ook de gemeente wil dit nieuwe seizoen
fris en proper inzetten en dus organiseren we naar jaarlijkse gewoonte een
zwerfvuilactie van zaterdag 14 maart tot en met zondag 29 maart.

DOE MEE AEAN
DE GROT

Samen houden we Kortenberg proper! U doet toch ook mee?
Met z’n allen ruimen we het zwerfvuil op (blikjes, sigarettenpeuken, plastic verpakkingen, ...) in alle straten, bermen en op pleinen van Kortenberg.
De gemeente voorziet hiervoor het nodige materiaal dat u vanaf zaterdag 7 maart in het Administratief Centrum kunt verkrijgen. Zo kunt u –
gewapend met zwerfvuilzakken, grijpers, fluohesje en handschoenen –
op pad om Kortenberg mee proper te maken en te houden.
Meld u aan als zwerfvuilvrijwilliger via duurzaamheid@kortenberg.be 02 755 30 70 of tijdens de openingsuren aan het loket van de themabalie woonen leefomgeving op de tweede verdieping van het Administratief Centrum
(maandag tot zaterdag: 9 tot 12 u., op woensdag ook van 13 tot 16 u.).

L E N T ES C H O O NM A A K!

Steek net als de rest van Vlaanderen de handen uit de mouwen
en doe mee aan een opruimactie in jouw buurt.
Ontdek alle acties op mooimakers.be.

Momenteel zijn er meer dan 30 enthousiaste zwerfvuilvrijwilligers die het
hele jaar door de gemeente proper houden. Wilt u zich ook engageren als
‘mooimaker’? Meer info vindt u via
https://www.kortenberg.be/zwerfvuilvrijwilligers-kortenberg.
Zeg ‘neen’ tegen zwerfvuil en ‘ja’ tegen een mooie buurt. Overtuig zoveel
mogelijk vrienden, familie en kennissen om mee te doen. Want zwerfvuil
is een zaak van ons allemaal.
Sigarettenpeuken
Tijdens de zwerfvuilweek zal extra aandacht uitgaan naar de overlast veroorzaakt door sigarettenpeuken. Een roker gooit al te vaak zijn sigarettenpeuk achteloos op de grond, in de goot of in een rioolputje. Sigarettenpeuken
zijn 49% van het aantal ingezamelde stuks zwerfvuil (bron: OVAM, 2015).
Een sigarettenpeuk heeft heel wat negatieve gevolgen voor milieu en
gezondheid, vanwege de giftige stoffen en microplastics. Wist u dat het
minimaal twee jaar duurt eer zo'n peuk door de natuur is verteerd?
Sigarettenpeuken horen dus in de vuilbak thuis en nergens anders!

DOE MEE AAN
DE GROTE

LENTESCHOONMAAK!

LENTESCHOONMAAK KORTENBERG
van het 2de t.e.m. het 4de weekend van maart

DOE MEE!

Meer info: duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 30 70
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DOE MEE AAN DE GROENE GEVELWEDSTRIJD!
GEMEENTEBESTUUR

Dit jaar organiseert het gemeentebestuur van Kortenberg voor de eerste
keer de groene gevelwedstrijd voor alle inwoners van Kortenberg! Iedereen
die een voor- of geveltuin wil aanleggen of verfraaien kan deelnemen. Per
categorie vallen de drie beste deelnemers in de prijzen.
Deelname is kosteloos en alle deelnemers ontvangen een gratis zak compost. De deelnemers bepalen zelf hoe ze hun voortuin of geveltuin inrichten. Tussen 15 juni en 15 juli doet een professionele jury een rondgang
bij alle deelnemers om de creaties te beoordelen. Deze ervaringsdeskundigen hebben aandacht voor de volgende aspecten van de groeninrichting:

Interesse of nog vragen?
Het volledige wedstrijdreglement vindt u terug op de gemeentelijke website. Inschrijven gebeurt voor 1 juni via het aanvraagformulier dat u op
de website terugvindt. Een papieren versie van het aanvraagformulier is te
verkrijgen aan de onthaal- en snelbalie en aan de balie ‘Omgeving’ in het
Administratief Centrum.
Met vragen kunt u terecht op het nummer 02 755 30 70 of via e-mail
duurzaamheid@kortenberg.be. Of u kunt langskomen tijdens de openingsuren aan het loket van de themabalie woon- en leefomgeving
(maandag tot zaterdag van 9 tot 12 u., op woensdag ook van 13 tot 16 u.).

•
•
•
•

Originaliteit
Insectenvriendelijke beplanting
Autochtone en inheemse beplanting
Ontwerp dat rekening houdt met eigenheid van de locatie (schaduw,
bodem, ...)
• Meerwaarde van de tuin: afvalarm, waterdoorlatende materialen,
duurzaam materiaalgebruik, enz...
Met deze wedstrijd wordt het straatbeeld in Kortenberg extra verfraaid en
dragen we bij tot meer biodiversiteit. Extra groen in de straat werkt bovendien luchtzuiverend en vermindert de CO2-uitstoot.
Foto: Evgenia Belyaeva

GEEF DE PADDEN EEN ZETJE
GEMEENTEBESTUUR

Voor het 15de jaar op rij organiseert de dienst Milieu in samenwerking met
Natuurpunt Kortenberg, IGO en sympathisanten een paddenoverzetactie.
De actie start zodra de dieren uit hun winterslaap ontwaken. Afhankelijk
van de weersomstandigheden start de paddentrek in de tweede helft van
februari en gaat de paddentrek door tot eind maart.
In Kortenberg zijn er twee cruciale punten:
• Populierenlaan
• GC Colomba
Op deze plaatsen hebben de amfibieën wat hulp nodig. In de Populierenlaan
staan paddenschermen en emmers. De dieren vallen in de emmers en
moeten manueel overgezet worden. Aan GC Colomba staan geen schermen. Op die locatie moeten de dieren geraapt worden vanop het openbaar
domein. Op beide locaties zullen de padden ’s avonds overgezet worden.
Hebt u zin om mee te helpen wanneer de padden ontwaken en op pad
gaan? Stuur dan snel een mailtje naar duurzaamheid@kortenberg.be of bel
naar 02 755 30 70 en geef uw coördinaten door en de plaats waar u wilt
gaan helpen. Onze amfibieën zullen u dankbaar zijn.
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Dienstencentrum
MANTELZORGWERKING
‘Hoe gaat het met jou?’ is een vraag die mantelzorgers zelden krijgen.
Nochtans zijn ze waardevolle partners in de zorg. In Vlaanderen alleen zijn
er meer dan 600.000 mantelzorgers. Velen van hen hebben moeite met
administratie of de organisatie van de zorg. Dankzij deze bijeenkomsten
ziet u opnieuw het bos door de bomen, voelt u zich beter begrepen en kunt
u met concrete info aan de slag. We geven ruimte aan ervaringen van mantelzorgers en leggen de nadruk op probleemoplossende vaardigheden.
Aarzel niet om deel te nemen en zo anderen in een gelijkaardige situatie te
ontmoeten. Maandelijks is er een moment waar u als mantelzorger de
nodige info rond allerlei thema’s kunt krijgen, maar waar u ook uw verhaal
kunt vertellen en lotgenoten kunt ontmoeten om elkaar te steunen en te
begrijpen. Deze ondersteuningsmomenten vinden plaats iedere derde vrijdag van de maand. U bent op al deze momenten welkom van 14 tot 16 u.
in de Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum in OC Berkenhof.

VORMING: KOPEN OP HET INTERNET
Kopen op het internet is leuk: u moet geen winkels aflopen, u kunt rustig
thuis producten en prijzen vergelijken tussen verschillende webshops en
dan bestellen wat u het beste past. Meestal gebeurt de levering binnen de
week aan huis.
Tijdens deze vorming bezoekt u een aantal webshops zoals 2dehands.be,
bol.com, coolblue, Amazon, Colruyt, enzovoort.
Maar vooraleer u bij een webshop iets kunt bestellen, moet u zich wel
registreren. Daar beginnen we dan ook mee. Daarna bekijken we de verschillende manieren van online betalen en waar u zeker moet op letten. Pas
dan zijn we klaar om op zoek te gaan naar het gezochte product in één van
de vele webshops. Eens de keuze gemaakt, moet de eigenlijke bestelling
geplaatst worden en uiteraard ook op voorhand betaald worden. En
natuurlijk hebben we het ook over de veiligheid.
Praktisch
Maandag 9 maart van 13.30 tot 16 u.
Lokaal 0.4, OC Berkenhof
3 euro
Inschrijven vóór 6 maart via kortenberg.kwandoo.com

Infonamiddag ‘Wegwijs in mantelzorg: hoe combineer ik werk
en mantelzorg?’
Mantelzorg voor beginners: wat is mantelzorg? Hoe combineert u mantelzorg met werken? Vanaf wanneer hebt u recht op verlof, hoe vraagt u het
aan en onder welke voorwaarden? Met uitwisseling van tips over hoe u uw
werk en mantelzorg combineert, is uw zorgsituatie haalbaarder.
Praktisch
Vrijdag 20 maart van 14 tot 16 u.
Lokaal 0.4, OC Berkenhof
Kosteloos
Inschrijving gewenst voor 17 maart via
dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10
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Van 28 februari tot 8 maart is het de 34ste ‘Week van de Vrijwilliger’.
Het thema? ‘Puur vrijwilligerswerk. Je moet het maar doen!'
Ze zijn met 165, de vrijwilligers die zich voor het Welzijnshuis inzetten.
Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De ene vrijwilliger heeft veel tijd, de andere wat minder. Maar één
ding hebben ze gemeen: ze doen wat ze kunnen en ze maken een positief
verschil in de gemeente Kortenberg. Ze zetten hun talenten in en doen dat
met veel plezier en voldoening.

Daarnaast worden jaarlijks alle vrijwilligers uitgenodigd voor een bedankingsfeest. Vorig jaar werden de vrijwilligers getrakteerd op een
‘Heldenavond’. Dit jaar worden ze voor hun pure inzet bedankt op een
feestelijke manier op vrijdag 27 maart.
Bent u geïnteresseerd of wenst u graag wat meer algemene informatie
over vrijwilligerswerk voor het Welzijnshuis? Hiervoor kunt u terecht bij
Sophie Vitse op het nummer 02 755 23 10 of via
vrijwilligers@kortenberg.be. Of kom gerust eens langs, liefst na afspraak,
in het Dienstencentrum in OC Berkenhof.

Bed

ank

Zo geven ze zuurstof aan de gemeente!
Om al de vrijwilligers van het Welzijnshuis - die vaak achter de schermen
hun steentje bijdragen - te bedanken is er de ‘Week van de Vrijwilliger’.
Tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’ laat het Welzijnshuis zien dat het die
inzet niet vanzelfsprekend vindt. Doorheen het jaar worden de vrijwilligers
gewaardeerd door het aanbieden van vormingen, infosessies en begeleidingsmomenten, ... en vooral door dankbaar te zijn!

t!

VRIJWILLIGERSWERK
Je moet het maar doen!

www.vrijwilligersweek.be

Gezondheid en zorg
OPLEIDINGEN VOOR REANIMATIE EN DEFIBRILLATIE
Wist u dat er ongeveer 10.000 hartstilstanden per jaar zijn in België?
Dat zijn ongeveer 27 hartstilstanden per dag.
Wist u dat er in Europa elke 45 seconden een hartstilstand is?
Wist u dat de kans bestaat dat er per jaar ongeveer 18 inwoners uit
Kortenberg een hartstilstand krijgen?
Wist u dat er onomkeerbare schade in de hersenen optreedt na 3 minuten? Dan weet u dat, als u niets doet, de persoon overlijdt! Kunt u een
persoon met een hartstilstand redden? Kunt u reanimeren?
Weet dan dat sinds begin 2017 de gemeente geïnvesteerd heeft in AEDtoestellen en dat het Rode Kruis in samenwerking met de gemeente
Kortenberg kosteloos opleidingen geeft in reanimatie en defibrillatie
(reanimatie met AED).
U kunt op volgende data van 19 tot 22 u. de opleiding komen volgen (inschrijven via https://act.rodekruis.be/Home/Home.aspx, beperkte plaatsen).
• Donderdag 19 maart in GC Colomba
• Maandag 12 oktober in OC De Zolder
• Dinsdag 24 november in OC Oud Gemeentehuis
Meer informatie via vorming@kortenberg.rodekruis.be of 0476 57 02 93.

V.U.: Tom Lemahieu - Amerikalei 164 bus 1 - 2000 Antwerpen

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER!

BIJKOMENDE AED-TOESTELLEN
Eind januari werden in de gemeente Kortenberg twee extra
AED-toestellen in gebruik genomen: aan OC Berkenhof en aan
de voetbalterreinen van Everberg (Kwikstraat). De locaties werden afgestemd met het Rode Kruis. Er werden plaatsen gekozen
waar regelmatig veel mensen samenkomen en er werd rekening
gehouden met de spreiding van de toestellen over het grondgebied. In het totaal heeft de gemeente Kortenberg zeven AEDtoestellen.

Ontwerp: MJ

Zoeklicht · Kortenberg
maart 2020

Politie
Naam Onderdeel
EEN DIEF NEEMT OOK RUSTIG DE LIFT NAAR UW APPARTEMENT!
Appartementsgebouwen blijven niet gespaard van inbraken. De toegang is
eenvoudig en bewoners sluiten hun voordeuren en garagepoorten niet altijd
goed af. U hebt best een oog voor verdachte personen en handelingen om
inbraken te voorkomen.
Hoe vermijdt u dat appartementsbewoners slachtoffer worden
van diefstal?
• Sluit uw garage steeds goed af.
• Als u een onbekende persoon opmerkt, spreek deze persoon dan ook
zeker aan.
• Maak onmiddellijk melding van verdachte personen of gedragingen
aan de politie.
• Maak gebruik van de parlofoon om bezoekers te identificeren vooraleer u
ze binnenlaat. Zelfs als u twijfelt, is het beter dat u de deur niet opendoet.
• Zeg aan uw bezoeker dat hij of zij geen onbekende personen mee binnen mag laten.
• Sluit de deur van uw woning altijd. De deur gewoon toetrekken volstaat niet.
• Zorg ervoor dat u bij uw vertrek alle ramen sluit.
Wenst u meer informatie over inbraakpreventie? Neem dan contact op met
de diefstalpreventieadviseur van de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg)
via e-mail: pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu of telefonisch via
016 85 34 00. De diefstalpreventieadviseur komt gratis langs en geeft advies
op maat van uw appartement.
Meer informatie: www.besafe.be
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HOUDT U VOLDOENDE AFSTAND?
De politie wil graag de aandacht vestigen op het belang van voldoende zijdelingse afstand te houden tijdens het inhalen en kruisen van (brom)fietsers.
Vaak wordt er een te kleine tussenafstand gelaten, waardoor (brom)fietsers
letterlijk opzij worden geduwd, met soms lichamelijke letsels tot gevolg.
Een (auto)bestuurder moet een zijdelingse afstand van ten minste één
meter laten tussen zijn voertuig en een (brom)fietser wanneer hij zich op
de rijbaan bevindt. Buiten de bebouwde kom bedraagt de zijdelingse
afstand 1,5 meter.

Bron: Vias institute

Bron: Vias institute

Wanneer een (auto)bestuurder een fietser of bromfietser voorbijsteekt die
op het fietspad rijdt, dan is dit niet inhalen, maar dan moet er ook een
zijdelingse afstand van 1,5 meter bewaard worden.
Opgelet: in een fietsstraat mogen motorvoertuigen de fietsers niet inhalen!
Fietsers mogen hier de volledige breedte van de rijbaan gebruiken wanneer
zij geen tegemoetkomend verkeer moeten kruisen. Bij tweerichtingsverkeer
mogen zij slechts de helft van de rijbaan gebruiken rechts in hun rijrichting.
Daarnaast geeft de wegcode aan dat (auto)bestuurders de (brom)fietsers
die zich op de openbare weg bevinden niet in gevaar mogen brengen. Men
moet bovendien dubbel voorzichtig zijn bij fietsende kinderen en senioren.

GELD OF UW GEGEVENS!
Ransomware is kwaadaardige software (malware) die de toegang tot een
informaticasysteem blokkeert of gegevens versleutelt zodat ze onbruikbaar
worden. Het slachtoffer verneemt via een afpersbericht dat de toestand
opnieuw genormaliseerd wordt na het betalen van een geldsom. Maar de
geldsom betalen is géén goede keuze.
Hoe voorkom ik een ransomware-aanval?
• Back-up! Back-up! Back-up! Zorg dat het virus niet alle persoonlijke data
kan vernietigen. Maak voldoende reservekopieën van uw documenten
op de Cloud of op een extern systeem (USB, verwisselbare schijf, ...).
• Installeer een goede antivirussoftware die virussen snel opspoort en
vernietigt.
• Zorg ervoor dat alle software up-to-date is. Kies voor automatische
updates.
• Vertrouw niemand! Cybercriminelen versturen valse e-mailberichten die
lijken op berichten van een webwinkel, een bank, de politie of de belastingdienst. Ze infecteren uw computer als u op de kwaadaardige link klikt.
TIP: De ‘s’ in ‘https://’ voor een weblink betekent dat het een
veilige website is.

Wat als u toch slachtoffer bent geworden?
• Zet uw wifi uit en trek uw internetkabel uit.
• Koppel alle toestellen los, zoals harde schijf of USB-stick.
• Laat uw toestel opnieuw installeren.
• Betaal nooit!
• Doe aangifte bij de politie.
Meer informatie: www.safeonweb.be of www.nomoreransom.org
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SNELHEIDSMETINGEN JANUARI
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 januari
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

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

1.936
2.760
795
1.000
1.000

41 km/u.
47 km/u.
55 km/u.
47 km/u.
32 km/u.

0,3
1,4
10,3
2,2
5,1

Dorpsstraat (beide richtingen)
Molenstraat (beide richtingen)
Haaggatstraat (beide richtingen)
Hulstbergstraat (beide richtingen)
Marie Christinastraat (beide richtingen)
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.

In de straten waar in januari snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 2,8% overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders januari
Straat

Nederokkerzeelsesteenweg
Kwerpsebaan
Leuvensesteenweg

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

242
197
1.297

4,5 %
5,6 %
7,6 %

Flitspalen januari
Straat

Sterrebeeksesteenweg
Wijnegemhofstraat
Zavelstraat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

13.559
52.269
20.268

1%
1%
0,4 %
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Prikbord
GEMEENTE- EN STADSMONITOR 2020
Dit voorjaar organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een
burgerbevraging (Gemeente- & stadsmonitor) in alle Vlaamse gemeenten.
In iedere gemeente wordt een representatieve groep inwoners tussen 17
en 85 jaar bevraagd tussen eind maart en eind juni 2020. De eerste brief
zal in de bus vallen op woensdag 25 maart. ABB peilt in deze bevraging
naar het gedrag, de participatie en de tevredenheid van de inwoners over
lokale beleidsthema's.
De medewerking van elke inwoner is cruciaal om tot betrouwbare en
valide resultaten te komen. De bevraging gebeurt overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie vragen of opmerkingen heeft over de bevraging, kan hiermee vanaf
25 maart terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn. De
resultaten van de enquête zullen vanaf het voorjaar van 2021 te raadplegen
zijn op gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be.

ECHTE PILOTEN HOUDEN HET VEILIG

OPGELET MET DRONES!

De laatste jaren hebben steeds meer mensen een drone in huis, zowel voor
professioneel als voor recreatief gebruik. De mogelijke toepassingen zijn
eindeloos en bovendien kan het ook gewoon erg leuk zijn om met een
drone te vliegen en prachtige foto’s vanuit de lucht te nemen.
Aan het gebruik van drones zijn echter ook enkele risico’s verbonden.
Daarom heeft de overheid duidelijke regels opgesteld over wat wel en niet
kan met een drone. Zo spreekt het voor zich dat het in de omgeving van

een luchthaven niet toegestaan is om met een drone te vliegen. Zelfs op
lage hoogte kan deze immers een gevaar vormen voor opstijgende en
landende vliegtuigen.
Bent u zelf dronepiloot? Hou het dan veilig! Neem een kijkje op de website van
de Federale Overheidsdienst Mobiliteit wat de veiligheidsvoorschriften zijn:
mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones
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ONS DORP GEEFT. SAMEN NAAR 4% DONOREN
Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar door voor veilig en voldoende
bloed, plasma en bloedplaatjes. Met dank aan donoren in heel Vlaanderen.
Dus ook in Kortenberg.
Omdat u of uw buurman het misschien ooit nodig heeft
Wist u dat er 70% kans is dat iemand ooit een bloedproduct nodig heeft? Dat
geldt dus ook voor u of uw buurman. Op dit moment geeft slechts 3% van
alle Vlamingen bloed, plasma of bloedplaatjes. En daar wil Rode KruisVlaanderen verandering in brengen. Als in 2020 4% van de bevolking
doneert, dan zijn er meer donoren om de bloedvoorraad op peil te houden.
Hoeveel geven wij?
Het Rode Kruis roept elke stad en elk dorp op om er samen voor te zorgen dat
we dat extra procent halen. Vandaag telt Kortenberg 585 donoren (3,60%).
Dat is mooi, maar het kan altijd beter. Helpt u mee om van Kortenberg het
vrijgevigste dorp te maken? Kom dit jaar dan minstens een keer bloed,
plasma of bloedplaatjes geven. Vraag familie of vrienden of ze mee willen
doneren om zo naar 1% meer plasma- en bloedplaatjes te gaan in onze
gemeente. Op rodekruis.be/onsdorpgeeft vindt u een interactieve kaart
waarop u kunt zien hoeveel donoren er al zijn in onze gemeente. Gaat u mee
de uitdaging aan om daar tegen eind dit jaar 1% bij te doen?

Waar doneren?
Waar u gaat doneren, is niet belangrijk voor de statistieken van uw woonplaats. Rode Kruis-Vlaanderen kijkt immers naar uw woonplaats en niet naar
waar u uw goede daad hebt gedaan. U kunt dus met een gerust hart in een
buurgemeente of in een van de donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen
doneren. Kijk op rodekruis.be/bloed waar en wanneer u kunt gaan doneren.
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JANUARI IN BEELD

Op zondag 5 januari werden de sportkampioenen van 2019 gelauwerd in de sporthal van Kortenberg (site Colomba).
In totaal werden er 32 sportprestaties uit diverse sportdisciplines gehuldigd.
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in Kortenberg
(De Bib)

JEUGDBOEKENMAAND IN DE BIB
GEMEENTEBESTUUR

Maart is een bijzondere maand, want dan is het Jeugdboekenmaand. Dit
jaar is het thema ‘Kunst’ met een grote en een kleine ‘K’. Landelijk zullen er
weer veel activiteiten zijn en bij de Bib in Kortenberg is dat niet anders.
In de jeugdafdeling zal je, zoals al heel wat jaren ondertussen, weer een
spel kunnen spelen. Kom met je familie, je vrienden en vriendinnen naar
de Bib en ontdek hoe breed kunst kan zijn.
Kijk, lees en ervaar en vooral: doe!
Voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar, maar de kleine zus en grote neef
mogen natuurlijk ook meedoen.
Van maandag 2 maart t.e.m. dinsdag 31 maart,
doorlopend tijdens de openingsuren
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEESUURTJE: CURIEUZE KEUZE...
KUNST!

Dit jaar is ‘Kunst’ het thema van de Jeugdboekenmaand, dus dan blijft het
voorleesuurtje natuurlijk niet achter. Kunst zet je fantasie en verbeelding aan
het werk, je kunt er iets mee uitdrukken. Kunst gaat over meer dan alleen
mooi zijn, het zet je aan het denken. Benieuwd wat Ann en Marleen hier van
maken? Schuif dan zeker aan en laat de kunstenaar in jezelf ook meteen los!
Woensdag 4 maart om 14 u.
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib i.s.m. Davidsfonds Erps-KwerpsKortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

INDIA, BAKERMAT VAN VIER
GROTE RELIGIES
LEZING VAN PRAKASH GOOSSENS

India staat in Europa vooral bekend als het land van de spiritualiteit.
Tegelijkertijd hebben vele Europeanen na een eerste kennismaking met het
hindoeïsme, het boeddhisme, het sikhisme en het jaïnisme – vier religies
die op het Indisch subcontinent ontstonden – het gevoel dat deze religies
moeilijk te bevatten zijn. Wat is er nu positief aan het kastensysteem? Zijn
er echt 33 miljoen hindoegoden? Voelt een christen zich gemakkelijker bij
het hindoeïstische zingevingssysteem dan bij het boeddhistische?

(De Bib i.s.m. CM Kortenberg)

OPA EN OMA ZONDER STRESS

GEMEENTEBESTUUR

INFOSESSIE MET BIEKE GEENEN

Grootouders en hun kleinkinderen: het is haast niet te beschrijven welke
magie er tussen hen aanwezig is. Grootouder zijn is dan ook een geweldig
privilege. Toch is de rol van grootouder niet altijd even makkelijk. Ongeveer
3 op de 10 grootouders geeft aan graag een grotere rol te willen spelen in
het leven van zijn of haar kleinkind, maar soms is het voor hen moeilijk te
bepalen welke rol dat precies moet zijn. Bijna 9 op 10 voelt zich daarnaast
overbevraagd als grootouder. Hoe vind je een goede balans tussen mee
opvoeden en lekker verwennen? Hoe geef je aan waar je grenzen liggen?
Wat als de opvang van je kleinkinderen wat te vermoeiend wordt? En
vooral: hoe word je de oma of opa die je altijd al had willen zijn? Met haar
boek ‘Opa en oma zonder stress’ als leidraad geeft Bieke Geenen praktische tips om de grootouderrol op een eigen manier in te vullen. Haar lezing
zit vol leuke anekdotes over het grootouderschap en concrete tips die je
verder op weg kunnen helpen. Tevens een gezellig ontmoetingsmoment
voor grootouders onder elkaar.

India probeert zijn plaats in te nemen in de nieuwe wereldorde. De uitwassen van het kastenstelsel zorgen nog steeds voor schrijnende sociale ongelijkheid. Onvermijdelijke tegenstellingen kenmerken de Indiase samenleving. Ondanks de politieke, economische en sociaal-culturele diversiteit
primeert in India uiteindelijk toch de nationale eenheid.
Prakash Goossens kadert die tegenstellingen in een politiek-maatschappelijk kader, maakt verbindingen met de Europese beschaving en gaat in op
concrete vragen van het publiek.
Prakash Goossens is een Belg van Indische origine. Hij werd op achtjarige
leeftijd geadopteerd en groeide op in Turnhout. Hij studeerde rechten en
internationale politiek in Brussel, Leuven, Louvain-la-Neuve en Straatsburg.
Hij werkte als juridisch adviseur bij de koepelorganisatie van het katholiek
onderwijs en is momenteel actief bij Fracarita International.
Maandag 9 maart om 20 u.
De Bib
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas. Drankje inbegrepen
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en kan via
kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Woensdag 11 maart om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via cm.be/agenda of 016 35 96 00
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(De Bib)

LEZING: GRIET OP DE BEECK
GEMEENTEBESTUUR

Griet Op de Beeck debuteerde in 2013 met ‘Vele hemels boven de zevende’,
een kleine twee jaar later gevolgd door ‘Kom hier dat ik u kus’. Beide
romans oogstten veel bijval. Haar derde boek, ‘Gij nu’, is de best verkochte
verhalenbundel in de Lage Landen. In 2018 viel haar de eer te beurt om het
Boekenweekgeschenk te schrijven. In september 2019 publiceerde ze ‘Let
op mijn woorden’, het tweede deel van een trilogie (het eerste deel, ‘Het
beste wat we hebben’, verscheen in 2017).
Op de Beeck schrijft over ouders en kinderen. Over kapotte mensen en hoe
zij ongewild anderen ook kapotmaken. Over waar verantwoordelijkheid
eindigt en schuld begint. Over geheimen en eenzaamheid. Over ziekte en
zwijgen. Over de gevaren van sterk zijn. Over het belang van spijt hebben.
Over vergeten en niet kunnen vergeten. Over machteloosheid en jezelf
durven redden. Over evolutie versus stagneren. En natuurlijk ook nog over
de liefde. Omdat dat alles is wat we hebben, of toch bijna.
Verwacht geen academische lezing over haar eigen oeuvre. Griet Op de
Beeck wil haar lezers geenszins onderschatten, laat staan dicteren hoe ze
haar werk dienen te lezen. Ze vertelt aan de hand van drie fragmenten over
manieren om dit leven te overleven, en scheert zo langs de thema's van
haar boeken.

Vrijdag 13 maart om 20 u.
De Bib
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas. Drankje inbegrepen
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

FILM IN DE BIB: ‘JOKER’
‘Joker’ werd op het Filmfestival van Venetië bekroond met de Gouden
Leeuw. Joaquin Phoenix won bij de Golden Globes de prijs voor beste
acteur en werd bij de Oscars genomineerd in dezelfde categorie. De film
kreeg ook nog tien andere Oscarnominaties.
‘’Joker’ is dé film voor deze tijd [...] Een beroepsclown radicaliseert tot
gevaarlijke gek en opzweper van de massa. Een afschuwelijke, niet te missen film’ «««««(De Standaard)

Regie: Todd Phillips (VS, 2019 – 122 minuten)
Met: Joaquin Phoenix en Robert De Niro
Nederlands ondertiteld

Arthur Fleck is een mislukte stand-up comedian die een miezerig appartementje deelt met zijn zieke moeder. In een gure buurt van Gotham City
probeert hij de kost te verdienen als clown. Zijn moeder heeft hem altijd
geleerd dat hij een blij gezicht moet opzetten, maar daaronder schuilen
intens verdriet en eenzaamheid. Hij voelt zich een onbeduidende, betekenisloze loser. Tot hij – na de zoveelste vernedering – een keer geweld
gebruikt en het machtige gevoel proeft dat dit met zich meebrengt.

‘Huiveringwekkend, ongemakkelijk en dus controversieel.’ ««««(De
Morgen)
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische
prijzen.
Vrijdag 20 maart om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

(De Bib)

DIGIDOKTER:
BESPAAR MET JE SMARTPHONE

Het internet, smartphones, tablets en andere digitale gadgets zijn niet
meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ze kosten heel wat geld, maar
kunnen ons ook helpen om geld te besparen.
In deze infosessie overlopen we onder meer heel wat nuttige tools om energie
te besparen, diverse websites om elektronica of abonnementen te vergelijken,
apps om je uitgaven beter te beheren of om een extra centje bij te verdienen.
Maar al die digitale hebbedingen hebben natuurlijk ook een kostprijs en
vreten energie. Daarom krijg je ook enkele kooptips en leer je hoe je de
batterij van je smartphone en tablet kan sparen.

VERTELSESSIE ‘KIKI EN OLAF’
GEMEENTEBESTUUR

Theatermaker Sara Pieters creëerde in 2015 de muzikale kleuterproductie ‘Kiki
en de verdwenen letters’, waarmee ze jonge kinderen warm maakte voor letters en boeken. Die veelkleurige en speelse voorstelling werd meer dan 300
keer opgevoerd in België, Nederland en New York. Op basis van ‘Kiki en de
verdwenen letters’ heeft Sara nu een leuk voorleesboek gemaakt: ‘Kiki en Olaf’.
Op zaterdag 28 maart komt ze er op een interactieve manier uit voorlezen. Bovendien zingt ze samen met de kinderen een aantal liedjes die bij
het boek horen.
Ben je tussen 3 en 7 jaar en wil je er graag bij zijn? Schrijf je dan op voorhand in via kortenberg.kwandoo.com, deelnemen is kosteloos. Het verhaal
is ook erg toegankelijk voor anderstalige kleuters.

Na de sessie staat Digidokter-van-dienst Ilse Depré je bij met al je tablet- en
smartphonevragen.

Zaterdag 28 maart om 10 u.
Administratief Centrum - Zaal 1.1
(eerste verdieping)
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via
kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80

Zaterdag 28 maart om 10 u.
De jeugdafdeling van de Bib
Kosteloos
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Dienst Cultuur)

GEZOCHT: KUNSTENAARS
GEMEENTEBESTUUR

Ondanks het feit dat het Vlaamse initiatief ‘Week van de Amateurkunsten’
niet meer bestaat, wil de gemeente graag blijven inzetten op lokale kunst.
Op zaterdag 2 en zondag 3 mei laat Kortenberg lokaal artistiek talent
floreren in het mooie decor van de Rijckenberghoeve in Erps-Kwerps, een
oude olieslagmolen.
In de schuren van de hoeve is er ruimte voor werken van een vijftiental kunstenaars. Op zaterdag 2 mei zal er een nocturne plaatsvinden met muzikale
omlijsting. Heb jij een aantal mooie, kwalitatieve beeldende werken die je
graag aan de buitenwereld zou laten zien? Dan is dit de perfecte kans.
Op zondag 3 mei wordt het geheel verder opengetrokken en wordt op de
gezellige binnenkoer van de hoeve een cultuurmarkt georganiseerd.
Wenskaarten, keramiek, kaarsen, kalligrafie, kantklossen, ... Zin om je kunnen hier te tonen? Schrijf je dan zeker in!
Meer info en inschrijven: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70
Inschrijven tot zondag 15 maart

(WTC ’t Wieltje Kortenberg VZW)

START VAN HET NIEUWE FIETSSEIZOEN
Op zondag 1 maart start het nieuwe wielerseizoen van WTC ’t Wieltje.
Er zijn steeds drie groepen met richtsnelheden van 22 km/u., 25 km/u. en
28 km/u. De sportieve missie is het hoofddoel, maar plezier, veiligheid en
‘samen uit, samen thuis’ zijn minstens even belangrijk. Voor iedereen die
interesse heeft: het vertrek is gepland om 9 u. op het Dr. V. De Walsplein.
De groep recreatieve fietsers start op vrijdag 3 april om 18.30 u. (familiefietsen of e-bikes).
Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze website
www.wtc-twieltje.be.
Zondag 1 maart om 9 u.
Vertrek op het Dr. V. De Walsplein
Meer info: www.wtc-twieltje.be
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(Oudercomité GBS De Boemerang)

RESTAURANTDAG ‘HUP HOLLAND HUP!’
Op zaterdag 7 maart organiseert basisschool De Boemerang uit Meerbeek
de jaarlijkse restaurantdag. Na het succes van vorige edities blijft het menu
nagenoeg ongewijzigd. Je kan zowel 's middags als 's avonds genieten van
kaaskroketten, mosselen, balletjes in tomatensaus, vol-au-vent en lekkere
nagerechten. Voor de kinderen wordt een animatieruimte voorzien.
Meer info op www.deboemerang.info en de Facebookpagina. Wie vooraf
inschrijft en betaalt, krijgt 1 euro korting per besteld hoofdgerecht.

Zaterdag 7 maart
OC Atrium
Meer info: www.deboemerang.info

(’t Akkosjeke)

(vtbKultuur Kortenberg)

TWEEDEHANDS FASHIONBEURS ZOMERKLEDING - KLEDING VOOR BABY'S,
KINDEREN EN JEUGD EN
ZWANGERSCHAPSKLEDIJ

EEUWIG ZINGT LITOUWEN, EEN TOCHT DOOR
BAROK LITOUWEN, LEZING DOOR KURT VAN
EEGHEM

Op zaterdag 7 maart van 10.30 tot 13.30 u. organiseert 't Akkosjeke een
tweedehands fashionbeurs voor kinderkleding en zwangerschapskleding
in GC Colomba te Kortenberg.
Het binnenbrengen en nazicht van de kledij gebeurt op vrijdag
6 maart van 15.30 tot 20 u. Goed om weten: lijsten voor de volgende
verkoop zijn enkel te verkrijgen op 7 maart! Er wordt enkel contant geld
aanvaard.
Zaterdag 7 maart van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba
Meer info: secretariaat@akkosjeke.be of www.akkosjeke.be

‘Onbekend maakt onbemind’
Zelden was een cliché zo waar als in het geval van Litouwen. Toen Kurt Van
Eeghem de deur van de studio’s van de VRT achter zich sloot, vertrok hij
ogenblikkelijk naar Litouwen om er te wonen, te schrijven en vele honderden kilometers te wandelen. Hij vond er veel meer dan hij zocht en viel van
de ene verbazing in de andere. Nu, talloze reizen later, deelt hij graag de
vele ervaringen tijdens een boeiende lezing.
Over wat ooit het grootste land van Europa was, dat reikte van de Baltische
Zee tot aan de Krim. Over Vilnius, de meest noordelijke Barokstad van
Europa, vol schitterende kerken en paleizen. Over een land dat tot in het
jaar 1.000 bewoond was door heidenen en waar later alle godsdiensten
welkom waren. Over een land waar de kunsten bloeien en, bijvoorbeeld,
de helft van de bevolking muziek kan lezen en schrijven.
Eeuwig zingt Litouwen in zijn prachtige taal. Overal weerklinkt gezang.
In september 2019 verscheen Kurt Van Eeghems boek over Litouwen.
Zondag 8 maart van 10 tot 12 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
12 euro, 11 euro VVK, 10 euro VVK leden
Kaarten ook verkrijgbaar aan de UITbalie in de Bib
Meer info: kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66 of 0475 31 57 29

Zoeklicht · Kortenberg
maart 2020

23

(CSK Everberg)

HEERLIJK SMULLEN BIJ CSK
Hou je van lekker eten en heb je geen zin om te koken? Geen nood! Kom dan
naar de restaurantdagen van CSK op zaterdag 14 en zondag 15 maart
in OC Atrium te Meerbeek! Je kan er genieten van een welgekomen aperitiefje om nadien verder te gaan met een keuze uit een aantal voorgerechten
zoals soep, kaaskroketten of de klassieker scampi curry-appel. Dat is zeker een
aanrader!
Vervolgens heb je een waaier aan hoofdgerechten, zoals steak of kipfilet,
met verschillende huisgemaakte sauzen of zalm béarnaise. En er is ook aan
de kindjes gedacht!
Nog niet genoeg? Voor de echte lekkerbekken voorzien we een dessertenbuffet! Is dat net iets te veel? Geen enkel probleem, ook kinderijsjes zijn voorzien!
CSK Everberg verheugt zich je te mogen verwelkomen! Jij komt toch ook?
Zaterdag 14 maart van 17 tot 22 u. en zondag 15 maart van 11.30 tot 15 u.
OC Atrium
Meer info: www.cskeverberg.be

(vtbKultuur Kortenberg)

JOINT ADVENTURE, DOCENT ROEL DIELTIENS, CELLO, EN STUDENTEN CAMPUS LEMMENS LEUVEN
Roel Dieltiens is ongetwijfeld een vaste waarde op de internationale podia.
Met dit Joint Adventure concert krijgen studenten van campus Lemmens
een uitgelezen kans om zijn rijke podiumervaring te delen. Het programma
is uitgesproken ‘Frans’, waarbij de werken volop de sfeer van de Belle
Epoque en het Franse impressionisme uitademen.
Maurice Ravel
Introduction et Allegro op. 46 voor harp, fluit, klarinet en strijkkwartet
Maurice Ravel
Chansons Madécasses op. 78 voor fluit, cello en mezzosopraan
Jules Massenet
Elégie op. 10 voor mezzosopraan, cello en piano
(programma onder voorbehoud)
Zondag 15 maart van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
16 euro, 14 euro leden, 12 euro VVK leden
Kaarten ook verkrijgbaar aan de UITbalie in de Bib
Meer info: kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66 of 0475 31 57 29
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(Ouderraad Vrije Basisschool Mater Dei)

INFOAVOND DIGITALE PRIVACY EN
OMGAAN MET SOCIALE MEDIA
De ouderraad van de Vrije Basisschool Mater Dei biedt een informatieve
lezing aan over kinderen/jongeren en de digitale cultuur waarin ze
opgroeien: ‘Bent u nog mee?’
Met nuttige tips en de juiste werkmiddelen wapenen we ouders, kinderen
en jongeren tegen pestkoppen, stalkers, valse vrienden, reclame en andere
ongepaste informatie.

(Cantate Erps-Kwerps)

GELUKKIG ZIJN
Dinsdag 17 maart om 20.30 u.
OC De Zolder
Meer info: info@ouderraad-materdei.be

(Acko)

START-TO-RUN
Ben je het beu om in je luie zetel te hangen? Wil je eindelijk werk maken
om van je buikvet af te raken? Of ben je gewoon op zoek om, samen met
enthousiaste sportievelingen, groot-Kortenberg al joggend te verkennen?
Schrijf je dan in voor de start-to-run jogsessies van ACKO op de vernieuwde
website www.acko.be. In tien weken leer je, onder deskundige begeleiding, vijf kilometer joggen. Ieder op zijn eigen ritme. Er wordt een infovergadering georganiseerd voor de startdatum. Meer info op www.acko.be.
De eerste sessie vindt plaats op zondag 22 maart om 9.30 u.
• Wanneer: iedere dinsdag- en donderdagavond om 18.45 u. en op zondagochtend om 9.30 u.
• Waar: op de atletiekpiste achter GC Colomba
• Voor wie: iedereen in goede gezondheid
• Kostprijs: 30 euro (de meeste mutualiteiten betalen dit terug)
Joggen is de goedkoopste en makkelijkste manier om aan sport te doen. ACKO
voegt daar de gezelligheid van een enthousiaste groep joggers aan toe. Doen!

Op vrolijke tonen en vol enthousiasme viert het koor Cantate zijn 45ste
verjaardag op zaterdag 21 en zondag 22 maart in de SintAmanduskerk van Erps-Kwerps.
Onder leiding van Hilde De Coster brengt het koor een leuke mix van evergreens met onder andere ‘Imagine’ (John Lennon) en ‘Gelukkig zijn’ (Ann
Christy). Cantate wordt hierbij ondersteund door de talentrijke pianiste/
orgeliste Annelynn Ballieu en het swingende klarinetensemble aQuattro en
combo. Met dit concert steunt Cantate opnieuw een goed doel uit de
buurt, namelijk het Zavelhuis (Herent).
Ben je benieuwd naar wat het koor en muzikanten zullen brengen? Cantate
hoopt je dan te mogen begroeten op dit concert. Heel graag tot dan!
Zaterdag 21 maart om 20 u. en zondag 22 maart om 15 u.
Sint-Amanduskerk, Dorpsplein Erps-Kwerps
14 euro kassa, 12 euro VVK,
7 euro jongeren van 12 tot 16 jaar of steunkaart,
kosteloos voor kinderen onder 12 jaar
Meer info en kaarten: 02 759 85 12 (Hilde De Coster), bij de koor
leden, bij de UiTbalie in de Bib of www.cantatekoor.be
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(Oudervereniging De Klimop)

QUIZ’M OP
(Militaire Kring Kortenberg)

75 JAAR EINDE TWEEDE WERELDOORLOG

LEZING: DE BELGISCHE MARINE, EEN INTERNATIONAAL BEDRIJF
MET GROEIPOTENTIEEL

Door Carl Gillis, Kapitein-ter-Zee, Commandant van de Divisie Operaties,
Belgische Defensiestaf

België is een maritiem land van de
eerste rang, met onze havens van
wereldformaat, onze moderne
commerciële vloot en een directe
toegang tot één van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld die ons
rechtstreeks met 150 ’buurlanden’
verbindt. Onze maritieme sector
genereert nagenoeg 10% van ons
Bruto Nationaal Product (BNP) en
zorgt voor ongeveer 250.000 directe
en indirecte arbeidsplaatsen.

Op zaterdag 28 maart organiseert de oudervereniging van De Klimop
haar eerste Quiz'm op. Samen met enkele leerkrachten werd er een gevarieerde quiz uitgewerkt. De quiz is toegankelijk voor zowel mensen die een
band hebben met de school als quizploegen uit de streek. Er zijn mooie
prijzen te winnen. Per ploeg worden vier of vijf spelers toegelaten, met een
maximum van 40 ploegen. Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 20
euro. Er zullen verschillende hapjes en drankjes te verkrijgen zijn, zodat je
zeker geen dorst of honger hoeft te lijden. Betalen is mogelijk met
Bancontact. De quiz vindt plaats in de polyvalente zaal (Oudebaan 14) te
Erps-Kwerps. Deuren en (tapas)bar open vanaf 18.30 u. De quiz start om
19.30 u. Inschrijven kan via www.deklimop.net of via de Facebookpagina.
De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijvingsgeld ontvangen werd.
Zaterdag 28 maart vanaf 18.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
20 euro per ploeg
Meer info en inschrijven: www.deklimop.net

(TC Leliehof-Silsombos)

Om deze economische belangen en onze welvaart te helpen beschermen,
beschikt ons land over een kleine, performante marine die haar oorsprong
vindt in 1942 in de Belgian Section of the Royal Navy en die in 1946 formeel
in België werd opgericht. Onze marine specialiseerde zich al snel in de
onderwateroorlogvoering met tientallen mijnenjagers en -vegers om de
aanlooproutes naar de havens mijnenvrij te houden én onderzeebootbestrijdingsfregatten om de koopvaardij te beschermen tegen onderzeeërs.
De huidige vloot, die dateert van de jaren ’80, zal in het komende decennium samen met de Nederlandse vloot vervangen worden. Hoewel de
meeste aandacht in de media naar de vervanging van de F16 door de F35
is gegaan, is er met deze binationale verwerving van nieuwe gevechtsschepen en mijnenjagers een bedrag van 2 miljard euro gemoeid.
De spreker, lid van de MKK (Militaire Kring Kortenberg), zal op summiere
wijze het belang schetsen van België als maritiem land, om vervolgens de
marine als een internationaal bedrijf met groeipotentieel toe te lichten.
Woensdag 25 maart om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven: kortenberg.kwandoo.com

TENNISCLUB LELIEHOF-SILSOMBOS
Heb je zin om lid te zijn van een lokale, joviale, dynamische tennisclub gelegen in de rustige en mooie groene omgeving van het Silsombos? Dan is TC
Leliehof-Silsombos misschien iets voor jou?
TC Leliehof-Silsombos is een vzw, gedragen door een paar gedreven
bestuursleden. Aan de tennisclub is een uitstekende tennisschool verbonden, onder leiding van Martin Vosswinkel (A-trainer en ex-A-speler). Op de
drie zonovergoten gravelterreinen kan zowel jong als oud, starter als volmaakte en recreatieve als competitieve tennisspeler zijn hart ophalen. TC
Leliehof-Silsombos hoopt je al zeker te mogen ontvangen!
Ga voor meer informatie naar: https://sites.google.com/view/tcleliehof/
zomertennis-2020 of stuur een mailtje naar bestuur.tcleliehof@gmail.com.
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KINDERGEMEENTERAAD VAN 29 JANUARI - INSTALLATIEVERGADERING

GEMEENTEBESTUUR

Sinds kort heeft gemeente Kortenberg een kersverse kindergemeenteraad
met kinderburgemeester en vijf kinderschepenen.
Met in totaal 142 stemmen is Eline Morgante Bormans de eerste kinderburgemeester van Kortenberg. De 11-jarige Eline woont in deelgemeente
Meerbeek en gaat naar school in GBS De Negensprong. Eline heeft heel
veel hobby’s zoals dansen, jiujitsu, turnen en kantklossen. Nu ze kinderburgemeester is, wil ze van Kortenberg een mooiere en leukere gemeente
maken voor de mensen en kinderen. Ook de natuur wil ze niet uit het oog
verliezen.
De kinderschepenen zijn:
Kamil Youdjou, 12 jaar, schepen van Jeugd, GBS De Regenboog
Sander Van Corenbergh, 11 jaar, schepen van Milieu, Vrije Basisschool Mater Dei
Daan Eggerickx, 10 jaar, schepen van Mobiliteit, GBS De Regenboog
Brend Van Berwaer, 9 jaar, schepen van Sport, GO! Basisschool Hertog Jan
Ruben Vanheel, 10 jaar, schepen van Onderwijs, GBS De Regenboog

Van links naar rechts: Brend Van Berwaer (kinderschepen sport), Daan Eggerickx
(kinderschepen mobiliteit), Ruben Vanheel (kinderschepen onderwijs),
Eline Morgante Bormans (kinderburgemeester), Kamil Youdjou (kinderschepen
jeugd) en Sander Van Corenbergh (kinderschepen milieu)

Naast het kinderschepencollege krijgt de kindergemeenteraad ook 20 kindergemeenteraadsleden. Zij werden allen verdeeld over vijf ‘juniorcommissies’ (jeugd, sport, onderwijs, mobiliteit en milieu) en bieden zo ondersteuning aan de kinderschepenen.
Alle kinderen legden op woensdag 29 januari in aanwezigheid van burgemeester Alexandra Thienpont en het voltallige schepencollege hun eed af
waarbij ze, zoals op de echte gemeenteraad, zwoeren de verplichtingen
van hun mandaat trouw na te komen. De kinderen ontvingen van schepen
van Jeugd Ann Vannerem een officiële oorkonde als kindergemeenteraadslid. De kinderburgemeester en kinderschepenen mochten ook een
officiële sjerp in ontvangst nemen.

Juniorcommissie Jeugd. Van links naar rechts: Seppe Sels, Johannes Grauls,
Sofie Marivoet, Lila Carré en Kamil Youdjou (kinderschepen)

De leden van de kindergemeenteraad willen dit jaar vooral werk maken
van veiligere fietspaden, meer groen in Kortenberg en een vernieuwd
skatepark.
Meer info: www.kortenberg.be/kindergemeenteraad
Juniorcommissie Milieu. Van links naar rechts: Lorin Mels, Lone Brunein,
Sander Van Corenbergh (kinderschepen), Sienna Segers, Lia Segers en
Lauryn Awume. Afwezig: Tiebe Noppen
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(Chiro Erps-Kwerps)

CHIRORESTAURANT

Op zondag 8 maart organiseert Chiro Erps-Kwerps van 11.30 tot 15 u.
naar jaarlijkse gewoonte haar Chirorestaurant. Dit vindt plaats in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps. De Chiro serveert heerlijke maaltijden aan
schappelijke prijzen voor alle Chirosympathisanten en culinaire liefhebbers. Koken op die zondag zal dus zeker niet nodig zijn! Als dat nog niet
genoeg is, voorziet de Chiro nog een tombola en fotospel. De jongsten
onder ons kunnen zich uitleven in de kinderhoek.

Juniorcommissie Mobiliteit. Van links naar rechts: Daan Eggerickx (kinderschepen)
en Mathias Hommez

De heerlijke maaltijden vind je hieronder. Deze zijn klaargemaakt door de
bloedeigen keukenploeg van vroeger en nu. De opbrengst gaat naar een
nieuwe keuken in de lokalen van de Chiro en naar het binnenlands Chirokamp. Reserveren is niet nodig, dus spring zeker maar binnen. Tot dan!
Zondag 8 maart van 11.30 tot 15 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Voorgerecht (soep/kaaskroketten) 4 euro, steak 16 euro, kipfilet, stoofvlees, vol-au-veggie 14 euro, kindermenu 10 euro, dessert 3 euro
Meer info: hoofdleidingek@gmail.com

(Scouts&Gidsen Kortenberg)

INHULDIGING BEELDJE 100 JAAR SCOUTS

Juniorcommissie Sport. Van links naar rechts: Simon Derycke, Mathias Nooyens,
Jana Huybrechts en Brend Van Berwaer (kinderschepen)

Juniorcommissie Onderwijs. Van links naar rechts: Ella-Marie Thys, Lobke Sels,
Amélie Walravens, Ruben Vanheel (kinderschepen), Charlotte Wellens,
Emefa Awume en Yuna Mommaerts

In 1920 besloten enkele jongens, naar het voorbeeld van Baden-Powell,
als verkenners samen te komen. Scouts Kortenberg was een feit. De
basis voor de huidige vereniging met 300 leden was gelegd. Deze eeuw
aanwezigheid in Kortenberg willen we gedenken met een standbeeld,
ontworpen door Heidi Schueremans. Dit beeldje wordt op zondag 8
maart om 14.30 u. aan de kerk (Kloosterstraat) onthuld in aanwezigheid
van het schepencollege, leden en oud-scouts. Iedereen welkom!

Zondag 8 maart om 14.30 u.
Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kloosterstraat, Kortenberg
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de gemeente en het Welzijnshuis en de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be
en in de UiTagenda op www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer
Zo 01/03/20 om 09:00
Zo 01/03/20
van 09:30 tot 12:00
Zo 01/03/20
van 14:00 tot 16:30
Van ma 02/03/20
tot di 31/03/20
Zo 02/02/20, 09/02/20
en 15/02/20
van 09:45 tot 10:45
Van ma 02/03/20
tot di 31/03/20
Ma 02/03/20, 09/03/20,
16/03/20, 23/03/20 en
30/03/20
van 14:00 tot 16:00
Ma 02/03/20, 09/03/20,
16/03/20, 23/03/20 en
30/03/20
van 20:00 tot 21:00
Woe 04/03/20, 11/03/20,
18/03/20 en 25/03/20
van 11:30 tot 14:00
Woe 04/03/20
van 13:00 tot 14:00
Woe 04/03/20
van 14:00 tot 15:00
Woe 04/03/20, 11/03/20,
18/03/20 en 25/03/20
van 14:00 tot 16:00
Woe 04/03/20
Vrij 06/03/20
van 10:00 tot 12:00

Wat

Organisator

Waar

Info

Start van het nieuwe
fietsseizoen
Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg
Repair Café

WTC 't Wieltje
Kortenberg VZW
Wandelclub
Witlooftrekkers
Repair Café Kortenberg

Vertrek Dr. V. De Walsplein

www.wtc-twieltje.be

Vertrek Dr. V. De Walsplein

Ropeskipping voor kleuters

Jump-up vzw

Turnzaal GBS De Regenboog,
Kloosterstraat 10, Kortenberg

www.witlooftrekkers.be,
02 759 68 13
repaircafe.org/locations/repair-café-kortenberg,
johan.klein@hotmail.be, 0473 87 80 13
Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
€ 25 voor 8 lessen,
www.jump-up.be

Digitale aanmeldperiode
Kortenbergse scholen
KVLV Everberg wandelt!

Dienst Onderwijs
KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

Salsation volwassenen

Fidastic

Turnzaal De Boemerang

Dorpsrestaurant

Dienstencentrum
Kortenberg

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 22, Erps-Kwerps

Fiets graveren

Gemeente Kortenberg

CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg
Jeugdboekenmaand in de Bib Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Voorleesuurtje:
Curieuze keuze... Kunst!
Musicallessen

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

Patchwork

KVLV Meerbeek

OC Atrium

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof

Gegidst bezoek
anthuriumkwekerij
AnthurMiddendorp
Vrij 06/03/20, 13/03/20, Salsation kinderen
20/03/20 en 27/03/20
van 19:00 tot 20:00
Vrij 06/03/20, 13/03/20, Salsation volwassenen
20/03/20 en 27/03/20
van 20:00 tot 21:00
Za 07/03/20
Dacia Felix,
van 07:55 tot 19:00
Europalia Roemenië
Za 07/03/20 en 21/03/20 Lessen kantklossen
van 09:00 tot 16:00

Fidastic

Fidastic

vtbKultuur Kortenberg
Kantschool Kortenberg

naarschool@kortenberg.be,
02 755 30 70
Kosteloos,
02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be
€ 5,
info@fidastic.be,
0476 99 22 51
€ 8,
www.welzijnshuiskortenberg.be,
02 755 30 70
Kosteloos
Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
€ 200 per jaar,
info@fidastic.be,
0476 99 22 51
kvlvmeerbeek@yahoo.com

€ 6, € 5 leden,
kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, 0475 31 57 29
Turnzaal De Negensprong
€ 5,
info@fidastic.be,
0476 99 22 51
Turnzaal De Negensprong
€ 5,
info@fidastic.be,
0476 99 22 51
Vertrek OC Berkenhof (autocar) € 44, € 41 leden, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, 0475 31 57 29
OC Berkenhof
€ 80 beginners (materiaal inbegrepen), € 50
gevorderden (prijzen voor een volledig lesjaar),
kantschool.kortenberg@skynet.be
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Za 07/03/20
van 10:30 tot 13:30
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Organisator

Waar

Info

Tweedehands Fashionbeurs Zomerkleding - Kleding voor
baby's, kinderen en jeugd en
zwangerschapskledij
Za 07/03/20
Restaurantdag
'Hup Holland Hup!'
Zo 08/03/20 en 15/03/20 Ropeskipping voor kleuters
van 09:45 tot 10:45
Zo 08/03/20
Eeuwig zingt Litouwen, een
van 10:00 tot 12:00
tocht door Barok Litouwen,
lezing door Kurt Van Eeghem
Zo 08/03/20
Godly Play
van 10:00 tot 12:00
Zo 08/03/20
Chirorestaurant
van 11:00 tot 15:30
Zo 08/03/20 om 14:30 Inhuldiging beeldje
100 jaar scouts
Ma 09/03/20
Infosessie:
van 13:30 tot 16:00
kopen op het internet
Ma 09/03/20 om 20:00 India, bakermat van vier grote
religies. Lezing door Prakash
Goossens
Woe 11/03/20
Opa en oma zonder stress.
van 20:00 tot 22:00
Infosessie met Bieke Geenen
Gegidst bezoek
Do 12/03/20 en za
14/03/20
tentoonstelling Keith Haring,
van 10:30 tot 12:30
PSK Brussel
Do 12/03/20
De kunst van
van 19:00 tot 22:00
het ouder worden
Vrij 13/03/20
Bloed geven
van 18:00 tot 20:00
Vrij 13/03/20 om 20:00 Lezing:
Griet Op de Beeck

't Akkosjeke

GC Colomba

secretariaat@akkosjeke.be,
www.akkosjeke.be

Oudercomité
GBS De Boemerang
Jump-up vzw

OC Atrium

www.deboemerang.info

Turnzaal GBS De Regenboog,
Kloosterstraat 10, Kortenberg
Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

Van za 14/03/20
tot zo 29/03/20
Za 14/03/20 van 17:00
tot 22:00 en zo 15/03/20
van 11:30 tot 15:00
Zo 15/03/20
van 09:00 tot 18:00
Zo 15/03/20
van 10:30 tot 12:00

Lenteschoonmaak

Dienst Duurzaamheid

Heel Kortenberg

Heerlijk smullen bij CSK

CSK Everberg

OC Atrium

€ 12, € 10 VVK,
kiwanis.kortenberg@gmail.com
kortenberg.rodekruis.be,
bloed@kortenberg.rodekruis.be
€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
Kosteloos, info via
duurzaamheid@kortenberg.be, 02 755 30 70
www.cskeverberg.be

Dagtocht 20 km
Wandelclub
te Villers-la-Ville
Witlooftrekkers
Joint Adventure, Roel
vtbKultuur Kortenberg
Dieltiens, cello, en studenten
campus Lemmens Leuven

Vertrek Dr. V. De Walsplein

www.witlooftrekkers.be, 0472 41 59 66

Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

Di 17/03/20 en
woe 18/03/20

Bloemschikken

Die Blomme

GC Colomba

Di 17/03/20
vanaf 19:00
Di 17/03/20 om 20:30

Netwerkmoment voor
Kortenbergse Ondernemers
Infoavond digitale privacy en
omgaan met sociale media
Dansnamiddag voor senioren

Dienst Lokale Economie GC Colomba

€ 16, € 14 leden, € 12 VVK leden,
kaarten ook aan de UiTbalie in de Bib,
kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, 0475 31 57 29
€ 60 voor 9 lessen van september 2019 tot en
met mei 2020, info: 02 759 20 09, micheline.
matterne@skynet.be of 0476 26 99 92, edith.
dewit-vanhaelen@skynet.be
kortenberg.kwandoo.com,
ondernemen@kortenberg.be, 02 755 30 70
info@ouderraad-materdei.be

Do 19/03/20
van 13:45 tot 17:45
Do 19/03/20
van 19:00 tot 22:00

Bonzaï

Sint-Pieterskerk, Erps-Kwerps

€ 25 voor 8 lessen,
www.jump-up.be
€ 12, € 11 VVK, € 10 VVK leden, kaarten ook aan
de UiTbalie in de Bib, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, 0475 31 57 29
Alle leeftijden

Chiro Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

hoofdleidingek@gmail.com

Scouts&Gidsen
Kortenberg
Dienstencentrum
Kortenberg
Bibliotheek Kortenberg
i.s.m. Davidsfonds ErpsKwerps-Kortenberg
Bibliotheek Kortenberg
i.s.m. CM Kortenberg
vtbKultuur Kortenberg

Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Kortenberg
OC Berkenhof, lokaal 0.4

Kiwanis Kortenberg

OC De Zolder

vtbKultuur Kortenberg

€ 3,
dienstencentrum@kortenbeg.be, 02 759 23 10
Bibliotheek Kortenberg
€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos, cm.be/agenda,
016 35 96 00
Samenkomst station Kortenberg € 24, € 22 leden, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, 0475 31 57 29

Rode Kruis Kortenberg

Brasserie WZC O.L.V. Lourdes,
Kammestraat, Erps-Kwerps
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Ouderraad Vrije
Basisschool Mater Dei
Seniorenadviesraad en
het Welzijnshuis
Opleiding voor reanimatie en Rode Kruis Vlaanderen
defibrillatie
afdeling Kortenberg

OC De Zolder
GC Colomba
GC Colomba

Kosteloos, gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 30 70, www.kortenberg.be/
vorming@kortenberg.rodekruis.be,
0476 57 02 93
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Wanneer
Vrij 20/03/20
van 14:00 tot 16:00
Vrij 20/03/20
van 18:00 tot 20:30
Vrij 20/03/20 om 20:00

Wat

Organisator

Infosessie: wegwijs in
Dienstencentrum
mantelzorg: hoe combineer ik Kortenberg
werk en mantelzorg
Bloed geven
Rode Kruis Kortenberg
Film in de Bib: 'Joker'

Vrij 20/03/20
van 20:00 tot 22:00

Waar
OC Berkenhof, lokaal 1.8

GC Colomba

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Filmdocumentaire:
Op ontdekking in Engeland,
van Cornwall tot Wiltshire,
reportage
Za 21/03/20 om 20:00 en Gelukkig zijn
zo 22/03/20 om 15:00

vtbKultuur Kortenberg

Residentie Hertog Jan,
Leuvensesteenweg 348,
Kortenberg

Cantate Erps-Kwerps

Sint-Amanduskerk,
Dorpsplein Erps-Kwerps

Zo 22/03/20
van 07:20 tot 20:00

vtbKultuur Kortenberg

Zo 22/03/20
van 09:30 tot 12:00
Zo 22/03/20 om 09:30

KnipoogDag Ieper en de
Westhoek, jaarlijks cultureel
stadsfestival vtbKultuur
Ochtendwandeling 8 km
Leefdaal
Start 'Start-to-run'

Woe 25/03/20 om 20:00 75 jaar einde
Tweede Wereldoorlog
Do 26/03/20
Bottles and Brushes
van 19:30 tot 22:00
Za 28/03/20
Monumentenuitstap
van 08:40 tot 20:00
Gent en Leuven
Za 28/03/20 om 10:00
Za 28/03/20 om 10:00
Za 28/03/20 om 18:30
Zo 29/03/20
van 10:00 tot 13:00

Di 31/03/20
van 20:00 tot 22:00

Wandelclub
Witlooftrekkers
ACKO
Militaire Kring
Kortenberg
Markant
Groot-Kortenberg
vtbKultuur Kortenberg

Info
Kosteloos,
dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10
kortenberg.rodekruis.be,
bloed@kortenberg.rodekruis.be
Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
€ 7, € 6 leden,
kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, 0475 31 57 29

€ 14 kassa, € 12 VVK, € 7 jongeren van 12 tot 16 jaar
of steunkaart, kosteloos voor kinderen onder 12 jaar,
02 759 85 12 (Hilde De Coster),
bij de koorleden, bij de UiTbalie in de Bib,
www.cantatekoor.be
Vertrek OC Berkenhof (autocar) € 60, € 55 leden,
kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, 0475 31 57 29
Vertrek Dr. V. De Walsplein
www.witlooftrekkers.be,
0472 91 08 95
Atletiekpiste GC Colomba
www.acko.be
Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos

OC De Zolder

€ 25, € 20 leden,
vrijwilligersnet.markantvzw.be/kortenberg/
Vertrek OC Berkenhof (autocar) € 36, € 33 leden,
kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, 0475 31 57 29
Digidokter: bespaar met je Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
smartphone
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
Vertelsessie 'Kiki en Olaf'
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
Quiz'm op
Oudevereniging
Polyvalente zaal Erps-Kwerps € 20, www.deklimop.net
De Klimop
Beleidsdag burgers:
Gemeentebestuur
OC Atrium
Kosteloos,
Wat zal het Beleidsplan
Kortenberg
kortenberg.kwandoo.com,
2020-2025 voor Kortenberg
beleidsmedewerker@kortenberg.be,
betekenen?
02 755 30 70
Duitse Spätburgunder,
vtbKultuur Kortenberg GC Colomba
€ 41, € 37 leden,
de stijlverschillen, wijnavond
kortenberg@vtbkultuur.be,
door Gerd Brabant
02 759 84 66, 0475 31 57 29

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 februari gebeuren voor het aprilnummer, en
ten laatste op 25 maart voor het meinummer. 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 Onderwijs & Ondernemen)

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, Gasparina de Laat en Bart Ver Elst
Druk
IPM printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 april 2020. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 februari 2020 worden
ingediend. Voorstellen voor het meinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 maart 2020 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 28 februari 2020 om 13 u.
op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

