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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)
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 november van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en
elke woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale
Dienst van het Welzijnshuis. Gelieve vooraf telefonisch 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 (op afspraak) van 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum.

Intergemeentelijke preventiewerker

Graag op afspraak. Contact: preventie@kortenberg.be
of 016 89 06 05.

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

Huisvuilkalender

Maandag 2 november: pmd en papier en karton
Vrijdag 6 november: huisvuil en gft
Vrijdag 20 november: huisvuil en gft
Maandag 23 november: pmd en papier en karton
Maandag 30 november: zachte plastics en 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
Reinigen kolken en veegbeurt Leuvensesteenweg centrum
Kortenberg
Maandag 30 november

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 4 november van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Tijdelijk verplicht op afspraak: 02 254 11 40

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 5 OKTOBER 2020
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
namen kennis van:
• de aanstelling en eedaflegging van Hendrik Trappeniers als raadslid ter
vervanging van Els Gysenbergs (CD&V), die ontslag nam.
• het ontslag van raadslid Frie De Greef (CD&V).
• de opvolgingsrapportering van het eerste semester 2020.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
beslisten om:
• naar aanleiding van de vervanging van een raadslid de rangorde van de
raadsleden opnieuw vast te stellen.
• hun huishoudelijk reglement aan te passen.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
keurden goed:
• de selectieleidraad voor het aanstellen van een ontwerper voor het
begeleiden en ontwerpen van de multifunctionele uitbouw van de site
in en rond het Administratief Centrum te Kortenberg. De kostprijs van
deze opdracht wordt geraamd op 373.164 euro inclusief btw. De
opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling. De opdracht wordt op Europees en Belgisch niveau
bekendgemaakt.
• de notulen van respectievelijk de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 september 2020.
De gemeenteraad besliste om:
• de samenstelling van een aantal gemeentelijke raadscommissies te
wijzigen, naar aanleiding van het ontslag van een gemeenteraadslid en
de beslissing van twee gemeenteraadsleden om voortaan als onafhankelijken te zetelen. De leden van de raadscommissies werden via een
geldige voordrachtakte voorgedragen.
• de Overeenkomst ‘Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek’ te ondertekenen en zich zo te engageren om toe te treden tot het Vlaams
Eengemaakt Bibliotheeksysteem. Het Provinciaal Bibliotheeksysteem,
waarvan de Kortenbergse bibliotheek nu deel uitmaakt, gaat immers
volgend jaar over in dit Vlaams Eengemaakt Bibliotheeksysteem.
• in te tekenen op de gemeenschappelijke e-boekendienst die door
Cultuurconnect gelanceerd werd voor de Nederlandstalige bibliotheken
in Vlaanderen en Brussel. Hierdoor kunnen bibliotheekgebruikers
e-boeken lenen op een eigen e-reader.
De gemeenteraad keurde goed:
• het arbeidsreglement voor het gewoon basisonderwijs voor de
gemeentelijke scholen in Kortenberg.
• het aangepast retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
op gemeentelijk openbaar domein voor 2020-2022.

• de toetreding tot een raamcontract voor de aankoop van software
licenties en aanvullende diensten.
• het gemeentelijk hemelwaterplan voor Kortenberg. Dit plan werd
opgemaakt in samenwerking met Aquafin en met inbreng van de
Provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieu Maatschappij en het
Agentschap Natuur & Bos.
• het bestek en de raming voor het aanstellen van een studiebureau voor
het vernieuwen en uitbreiden van de fietsinfrastructuur in Kortenberg.
De kosten worden geraamd op 181.500 euro inclusief btw. De opdracht
wordt gegund bij wijze van openbare procedure en wordt op nationaal
niveau bekendgemaakt.
• het bestek en de raming voor de ontwerpopdracht voor het heraanleggen van de publieke ruimte in de kernen van Meerbeek, Kwerps en
Erps. De raming bedraagt 242.000 euro inclusief btw. De opdracht
wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
De gemeenteraad stelde aan:
• een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de stuurgroep van de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’.
• Interleuven als aankoopcentrale voor het inwinnen, hosten en ontsluiten van 360°-straatbeelden en LiDAR-puntenwolk. Dit laatste is een
technologie waarbij met laserpulsen de afstand tot een object of
oppervlak kan worden gemeten om zo met hoge nauwkeurigheid de
werkelijke maaiveldhoogte te meten en inzicht te krijgen in volumes.
De looptijd van het contract bedraagt twee jaar, wat eenmalig verlengd
kan worden. De kostprijs wordt geraamd op 20.778,12 euro inclusief
btw voor vier jaar.
De gemeenteraad ging akkoord met:
• het openbaar vervoersplan 2021 van de Vervoerregio Leuven, onder
vermelding van diverse voorwaarden.
De gemeenteraad nam kennis van:
• genomen burgemeestersbesluiten.
• briefwisseling.
Ook volgend punt werd besproken:
• de aanmoediging van de bevolking voor de vaccinatie tegen pneumokokken.

Foto: Evgenia Belyaeva
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Volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 16 november 2020
De gemeenteraad start om 20 u. en is openbaar.
Om het publiek de mogelijkheid te bieden om aanwezig te zijn op de
zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
van 16 november 2020 en om de fysieke afstandsregels te kunnen respecteren, zullen deze zittingen plaatsvinden in GC Colomba. Er wordt
gestart met de gemeenteraad om 20 u. Toegang is mogelijk vanaf 19.45
u.
Om de zittingen veilig te laten verlopen moeten een aantal maatregelen
gerespecteerd worden:
• Het dragen van een mondmasker is verplicht, tot wanneer u hebt
plaatsgenomen en van zodra u uw plaats verlaat.
• Handen schudden is verboden.
• Respecteer steeds de fysieke afstandsregel houd minimaal 1,5 meter afstand van andere personen.

Er worden 21 zitplaatsen voorzien voor het publiek, op ruime afstand
van elkaar. Reserveren is aangewezen. Stuur hiervoor een e-mail naar
interneondersteuning@kortenberg.be of bel naar 02 755 30 70.
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.

Gemeente en Welzijnshuis
KLIK – BEL - KOM: BINNENKORT KUNT U UW AFSPRAAK IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM
OOK ONLINE MAKEN
Klik

Kom

Hebt u de gemeente of het Welzijnshuis nodig? Neem dan vanaf eind
november eerst een kijkje op www.kortenberg.be. Misschien bent u in
enkele muisklikken al geholpen. U kunt op de gemeentelijke website 24/7
immers allerlei aanvragen in orde brengen via het e-loket op onze website
(bijvoorbeeld: adreswijziging, uittreksel uit het strafregister, reistoelating
minderjarigen, ...). Moet u toch naar het Administratief Centrum komen,
dan kunt u vanaf eind november op www.kortenberg.be zelf uw afspraak
boeken door een vrije plek in een agenda te kiezen. Zo hoeft u niet meer
te bellen tijdens de kantooruren.

Kom enkel nog op afspraak zodat u niet meer hoeft te wachten. Kom
indien mogelijk alleen. U ontvangt de dag voor uw afspraak per e-mail een
herinnering. Voor uw afspraak op locatie moet u zich steeds eerst aanmelden. Samenscholingen en wachttijden kunnen zo vermeden worden.
Let op: bij sommige diensten, zoals de bibliotheek, hebt u geen afspraak
nodig.

Bel
Hebt u geen internet? Is er onduidelijkheid of hebt u hulp nodig? Bel naar
02 755 30 70, elke weekdag van 9 tot 12 u. en 13 tot 16 u.
Misschien hoeft u niet naar het Administratief Centrum te komen en kunt
u telefonisch of via e-mail nog beter en gemakkelijker geholpen worden.

klik • bel • kom
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Lokale Economie
GEMEENTEBESTUUR

LAATSTE OPROEP: UW ONDERNEMING IN DE EINDEJAARSGIDS VOOR HANDELAARS
EN ONDERNEMERS?

Het gemeentebestuur van Kortenberg zal rond de feestdagen een eindejaarsgids uitbrengen waarin de lokale handelaars en ondernemers zichzelf
voorstellen en waarin leuke promoties worden aangeboden. Deze
brochure zal in het teken staan van de digitalisering van de Kortenbergse
cadeaubon en bij welke lokale handelaars en ondernemers deze cadeaubon verzilverd kan worden.
De fysieke cadeaubon blijft bestaan en blijft verkrijgbaar aan de UiTbalie,
maar krijgt ook een digitale variant: een cadeaubon die door het scannen
van een QR-code, op bijvoorbeeld uw gsm, kan worden ontwaard of als
verjaardagscadeau heel simpel per gsm kan worden doorgestuurd. Er zijn
reeds een flink aantal handelaars en ondernemers aangesloten bij de
Kortenbergse cadeaubon. Het gemeentebestuur wil graag alle
Kortenbergse handelaars en ondernemers de kans bieden aan te sluiten bij
de Kortenbergse cadeaubon en wil hen in de kijker plaatsen door middel
van de eindejaarsgids, die aan elk huishouden in Kortenberg zal worden
aangeboden.

Er zal daarnaast ook een lijst zijn met alle handelaars en ondernemers die
aangesloten zijn bij de Kortenbergse cadeaubon. Deze lijst zal digitaal en
op papier beschikbaar zijn, zodat men bij het aanschaffen weet waaraan
de cadeaubon besteed kan worden. De lijst is altijd te raadplegen op de
website: ondernemen.kortenberg.be/kortenbergse-cadeaubon.
Bent u handelaar en/of ondernemer in Kortenberg? En bent u nog niet
aangesloten bij de Kortenbergse cadeaubon? Wel geïnteresseerd?
Meld u dan vóór 9 november aan via
ondernemen.kortenberg.be/kortenbergse-cadeaubon.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Ondernemen via
02 755 30 70 of ondernemen@kortenberg.be.

Ruimtelijke ordening
RENOVEREN ZONDER VERGUNNING, WAT KAN EN WAT MAG?
GEMEENTEBESTUUR

Voor het bouwen van een woning moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Maar wist u dat u voor een aantal verbouwingswerken helemaal
geen omgevingsvergunning of melding moet aanvragen?
Een overzicht van de werken die vrijgesteld zijn van vergunningsplicht
vindt u op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/verbouwen.
Hebt u concrete plannen? Neem steeds eerst contact op met de dienst
Omgeving voor advies op maat via omgeving@kortenberg.be of
02 755 30 70. Op die manier kunt u met een gerust hart van start gaan met
de werken.

Wenst u gratis bouwadvies op maat? Doe dan zeker een beroep op
Steunpunt Duurzaam Bouwadvies Vlaams-Brabant. Voor meer info en
voorwaarden, surf naar: https://www.kortenberg.be/duurzaam-bouwadvies.
Misschien komt u in aanmerking voor premies en fiscale voordelen?
Maak vrijblijvend een afspraak met onze woonconsulent voor een advies
op maat. Voor meer info, surf naar:
https://www.kortenberg.be/wonen-in-het-hart-van-midden-brabant.
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Milieu

GRATIS INZAMELPERIODE BLADAFVAL OP HET GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
GEMEENTEBESTUUR

In november en december kunt u gratis uw bladafval inleveren op
het recyclagepark. Het bladafval mag niet gemengd zijn met grasmaaisel
of ander tuinafval.

liggen ze meestal niet in de weg en composteren ze op natuurlijke wijze.
Op het gazon, in borders met bodembedekkers en uit een vijver verwijdert u wel beter het bladafval.

Op een aantal gemeentelijke locaties zullen bladkorven worden geplaatst
waar bladeren afkomstig van het openbaar domein in terechtkunnen. De
volledige lijst met locaties vindt u op www.kortenberg.be/bladkorven-2020.
Deze korven mogen enkel gebruikt worden voor het inzamelen van
bladafval afkomstig van het openbaar domein. Het oneigenlijke gebruik
van de bladkorven zal resulteren in het verwijderen van de korf.

U kunt de bladeren ook laten composteren op de composthoop indien
het geen grote hoeveelheden zijn. Teveel bladeren om te verwerken op
de composthoop? Stop ze als ze nog vochtig zijn in een grote vuilniszak
met eventueel wat grond of kalk, prik enkele gaten in de zak en zet ze
enkele maanden weg, in het voorjaar is alles gecomposteerd. U kunt deze
zakken ook aan de wortels van vorstgevoelige planten leggen om ze te
beschermen tegen de koude en de vorst in de winter.

Afval?
Afgevallen bladeren hoeven niet te worden opgeruimd. Ze maken deel
uit van een natuurlijke kringloop. Als u ze laat liggen, worden ze verteerd
en omgezet in voeding voor planten. Onder bomen en tussen planten

Afgevallen bladeren op voetpaden en in goten moet u wel verplicht
opruimen (zie artikel 12 van de algemene bestuurlijke politieverordening).

BEMALING VAN GRONDWATER
GEMEENTEBESTUUR

In het kader van bouwwerken is een tijdelijke bemaling om het grondwaterpeil te verlagen soms vereist.

geloosd worden in een waterloop of gracht. Indien er geen waterloop of
gracht in de buurt is, kan de lozing in de riolering noodzakelijk zijn.

Deze grondwaterpeilverlaging heeft een grote impact op de omgeving.
Bijgevolg moet in eerste instantie de hoeveelheid opgepompt grondwater en de duur van de bemaling beperkt blijven. Het bemalingswater
dient bij voorkeur in de directe omgeving te worden geïnfiltreerd.
Wanneer infiltratie in de directe omgeving niet mogelijk is, dient hergebruik van het opgepompte grondwater te worden onderzocht. Pas als er
geen enkele andere mogelijkheid is, mag het opgepompte grondwater

In de vergunningsaanvraag of melding voor de bemaling moet de aanvrager motiveren waarom een bepaalde oplossing niet haalbaar is.
Meer gedetailleerde informatie vindt u via: https://www.vmm.be/water/
grondwater/bemaling/ of neem contact op met de dienst Omgeving voor
informatie op maat via omgeving@kortenberg.be.
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DENK GOED NA VOORALEER U EEN DIER IN HUIS HAALT
GEMEENTEBESTUUR

Regelmatig duiken er in de media berichten op over vastgebonden
honden aan bomen, overvolle asielen, plastic zakken met kittens in
een vuilnisbak. Ga dan ook niet over één nacht ijs als u overweegt
om een hond, kat, konijn of ander dier in huis te halen.
Die schattige pup, die snoezige kitten of dat lief konijntje heeft heel wat
verzorging nodig. Stel u dan ook op voorhand de volgende vragen:
• Heb ik wel voldoende plaats en tijd?
• Hoeveel geld wil ik eraan geven (aankoop, voeding, verzorging, dierenartskosten, ...)?
• Wie zal elke dag voor het dier zorgen?
• Wil iedereen van mijn gezin een dier?
• Hoe oud en hoe groot wordt het dier?
• Ben ik of is één van mijn gezinsleden niet allergisch?
• Zullen eventuele andere huisdieren het nieuwe dier aanvaarden?
• Waar kan het dier terecht tijdens langere vakantieperiodes weg van
huis?
Belangrijk: de zorg voor een huisdier is verplicht. Iedereen die een dier
heeft, moet zich houden aan de dierenwelzijnswet. Dit betekent dat het

dier de nodige verzorging, voeding en huisvesting moet krijgen. De minimumboete voor een overtreding op de dierenwelzijnswet is 416 euro.
Meer info vindt u op www.huisdierinfo.be.
Wat zegt de algemene bestuurlijke politieverordening van
Kortenberg over dieren?
• Honden moeten aangelijnd zijn op een openbare plaats (behalve
honden die worden gebruikt voor de jacht, die een kudde begeleiden,
die deelnemen aan een reddingsoperatie of politiehonden).
• De eigenaars of begeleiders van dieren moeten ervoor zorgen dat ze
niet kunnen ontsnappen.
• Eigenaars of begeleiders van honden moeten de uitwerpselen van
hun dier opruimen op een openbare plaats en moeten in het bezit zijn
van een hondenpoepzakje. De eigenaars of begeleiders van paarden
moeten ervoor zorgen dat hun paard(en) de voet- en fietspaden niet
bevuilen met hun uitwerpselen.
De volledige tekst van de algemene bestuurlijke politieverordening vindt
u op de gemeentelijke website www.kortenberg.be.

MONDMASKERS EN PAPIEREN ZAKDOEKEN HOREN NIET THUIS BIJ PAPIER EN KARTON
GEMEENTEBESTUUR

De ophaalploegen van EcoWerf merken tijdens hun ophaling vaak op
dat er gebruikte papieren zakdoekjes of mondmaskers
(voor eenmalig gebruik)
aangeboden worden bij
papier en karton. Zowel
papieren zakdoekjes als
mondmaskers voor eenmalig
gebruik horen thuis bij het
restafval.

Steek ze dus bij voorkeur in een afgesloten plastic zak in je huisvuilzak- of
container. Zo worden ook de ophalers van het afval beschermd!
De gemeente vraagt bovendien ook om mondmaskers en zakdoekjes zeker niet op straat, in de goot of op de stoep te
gooien.

Gebruikte zakdoekjes = restafval!

Gebruikte papieren zakdoekjes horen nooit bij het Papier-Karton. Gooi zakdoekjes
steeds bij het restafval. Nog sorteertwijfels? Ga naar www.betersorteren.be
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WEEK VAN DE AFVALOPHALER EN RECYCLAGEPARKWACHTER
Tijdens de vijfde editie van de ‘Week van de Afvalophaler’ van 23 tot
en met 29 november vragen de afvalintercommunale EcoWerf en het
gemeentebestuur extra respect en dankbaarheid voor de afvalophalers
en parkwachters op het recyclagepark.

Merci, Vlaanderen!
Maar ook omgekeerd willen EcoWerf en de afvalmedewerkers u als
inwoner bedanken. Een welgemeende bedankt voor al het respect dat u
de voorbije jaren toonde. Samen zorgen we ervoor dat afval opnieuw
materiaal wordt. De inwoners van de EcoWerf-regio mogen zich zelfs
sorteerkampioen van Vlaanderen – en ver daarbuiten - noemen: met
92 kg restafval per persoon scoorden ze in 2018 veel beter dan het
Vlaamse gemiddelde van 145 kg per persoon. Van de 400 kg afval die
EcoWerf gemiddeld per inwoner inzamelde, was 74% bestemd voor
hergebruik, compostering of recyclage. Een mooi cijfer dat het resultaat is
van de samenwerking tussen EcoWerf, de gemeenten en steden en u
als inwoner.

Bedank en verras deze mannen en vrouwen door een strik rond uw
afvalzak of container te binden, laat de kinderen een tekening maken, ...
en laat hen zo weten dat u hun inspanningen apprecieert om uw afval
heel het jaar door correct in te zamelen.

MERCI
VLAANDEREN

Deel een foto van uw initiatief met #HouHetNet.

SCHOON GEDAAN

Ook met volgende tips toont u uw respect:
• Sorteer vooraf het afval als u naar het recyclagepark gaat.
Volg ook de richtlijnen voor een vlot en veilig bezoek, lees ze na op
www.ecowerf.be.
• Wacht niet tot net voor sluitingstijd om het recyclagepark te
bezoeken. Ga liever wat vroeger zodat u rustig kunt uitladen en raad
vragen aan de parkwachter bij twijfel.
• Zet uw afvalzak/-container pas na 20 u. buiten de dag voor de
ophaling of ten laatste om 7 u. op de ophaaldag zelf.
• Maak uw afvalzak niet te zwaar en sluit hem steeds correct. Bied
papier en karton in een gesloten kartonnen doos aan of bind het
samen met natuurkoord.
• Bied de rolcontainers aan met het handvat naar de straatkant.
Een containertje van 40 liter plaatst u met de scharnierkant naar de
straatkant.
• Zorg dat het deksel van de container altijd dicht is.
• Meer tips om uw afval correct aan te bieden vindt u op
www.houhetnet.be en www.ecowerf.be.

en recyclageparkwachter
23-29 november 2020

DANKJEWEL OM JE AFVAL TE SORTEREN
EN OP DE JUISTE MANIER AAN TE BIEDEN
AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS
VERDIENEN ONS RESPECT

#houhetnet

De Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter is een initiatief
van Interafval, VVSG, OVAM, Fost Plus, EcoWerf en alle andere Vlaamse
afvalintercommunales.
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ASBEST VERPLICHT VERPAKT AANBIEDEN OP RECYCLAGEPARK VANAF 1 JANUARI 2021
Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om asbesthoudende materialen
verpakt in transparante plastic folie aan te leveren om zo de veiligheid
van uzelf, andere bezoekers en van de parkwachter te verhogen. EcoWerf
beveelt sterk aan om nu al asbest verpakt aan te bieden.
Wenst u asbest nu naar het EcoWerf-recyclagepark te brengen, dan bent
u verplicht om op voorhand online een afspraak te maken via
ecowerf.mijnrecyclagepark.be. U vindt er ook alle voorwaarden. Zonder
afspraak kunt u geen asbest aanleveren.
Verpak grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, in doorzichtige plastic
bouwfolie (minstens 100 micron) en plak deze goed af met stevige
plakband. Zorg dat het pakket nog hanteerbaar is, zodat u het op het
recyclagepark voorzichtig in de bigbag voor asbest kunt leggen. Kleinere
stukken asbestafval, zoals leien, moet u verpakken in doorzichtige plastic
folie of dubbel verpakken in stevige, transparante plastic zakken. Verpak
ze dus twee keer in een plastic zak en plak goed af met stevige plakband.
Op het recyclagepark kunt u enkel terecht met hechtgebonden asbest.
Ongebonden asbest (bijvoorbeeld: asbestkoord of plaasterisolatie rond

verwarming) wordt niet aanvaard. Wend u daarvoor tot erkende
bedrijven, de lijst kunt u vinden op
www.ecowerf.be/sorteerregels-asbestcement.
Wees voorzichtig bij het verwijderen van asbest: vermijd breken en draag
de correcte beschermingsmiddelen, namelijk een FFP3-masker, een
wegwerpoverall en handschoenen. Na het verpakken van het asbestafval
kunt u deze beschermmaterialen ook twee keer in een plastic zak verpakken en op het recyclagepark afgeven samen met de asbestfractie.
Opgelet: de stukken hechtgebonden asbest mogen maximaal
2,90 meter lang en 1 meter breed zijn. Voor grotere stukken neemt u op
voorhand contact op met EcoWerf via het gratis nummer 0800 97 0 97.

Gezondheid en zorg
BUREN VOOR BUREN! OOK ALS HET SNEEUWT
Dankzij het project 'Buren voor buren' is
een netwerk van vrijwillige buurthulp
ontstaan. Buurthelpers zijn vrijwilligers
die graag én belangeloos mensen met
noden in hun omgeving helpen.
Waarom ze dit doen? Omdat ze geloven
in een warme samenleving waar vele
handen licht werk maken.
Een zorgzame buurt maakt het leven
voor iedereen fijn!
In de komende wintermaanden wil het Welzijnshuis senioren en andersvaliden een helpende hand reiken. Bij sneeuwval staat het Welzijnshuis

voor deze mensen klaar om hun stoep terug sneeuwvrij te maken.
Wanneer het gesneeuwd heeft en u of iemand uit uw omgeving niet zelf
kan instaan voor het sneeuwvrij maken van het voetpad voor uw deur,
kunt u tijdens de kantooruren bellen naar het Dienstencentrum.
Het Dienstencentrum zorgt ervoor dat een vrijwilliger zo snel mogelijk
uw voetpad terug sneeuwvrij maakt, in de mate van de beschikbaarheid
van vrijwilligers
Contactgegevens:
Dienstencentrum, OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
02 755 23 10 of
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
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Welzijnshuis
DE KERSTMARKT MET EEN WARM EN SOCIAAL HART 2020
GEZOCHT: DRIE GOEDE DOELEN EN STANDHOUDERS
Het Welzijnshuis, de gemeente Kortenberg en de Bib nodigen u van harte
uit voor het jaarlijkse kerstspektakel.
Op vrijdag 11 december wordt het Dr. V. De Walsplein tussen 16 en 22 u.
omgetoverd tot een warm en sociaal kerstplein! Rekening houdend met de
coronamaatregelen zal de kerstmarkt gevuld zijn met prachtige eet-,
drink- en verkoopstanden, waarbij een deel van de opbrengst gedoneerd
wordt aan drie goede doelen. Uiteraard zijn deze kerstactiviteiten onder
voorbehoud van eventuele verstrengde coronamaatregelen.

de online Facebook-poll van de gemeente Kortenberg of door de stembussen op te zoeken in het Administratief Centrum, het Dienstencentrum
Berkenhof, de Bib of tweedehandswinkel De Kapstok. Knip alvast het
strookje hieronder uit en deponeer het in de stembus. Misschien wordt uw
goede doel wel geselecteerd!
Criteria om als een goed doel geselecteerd te worden:
• Het gaat om een vereniging zonder winstoogmerk.
• Het is een Kortenbergse vereniging (inclusief deelgemeenten).
• De vereniging zet zich in voor de (levens)kwaliteit van anderen en hun
omgeving
Nog wat inspiratie nodig? Op www.goededoelen.be kunt u per gemeente
een uitgebreid overzicht verkrijgen.
Opgelet! De goede doelen (Dirkfonds, Samana en Stefanie’s Rozenfonds)
die vorig jaar een deel van de opbrengst kregen, zijn dit jaar niet verkiesbaar.
Op vrijdag 6 november zullen alle stemmen geteld worden en wordt het
resultaat van de stemming bekendgemaakt. Via Facebook en de nieuwsbrief komt u te weten voor welke drie goede doelen de kerstmarkt 2020
geld zal inzamelen.

Gezocht: drie goede doelen
Het Welzijnshuis en de Bib zijn op zoek naar drie goede doelen en hebben
uw hulp hierbij nodig! Is er een goed doel dat u een warm hart toedraagt?
Kent u een lokaal initiatief dat wat extra ondersteuning kan gebruiken?
U kunt uw stem uitbrengen tot en met donderdag 5 november.
Dit kan door digitaal te stemmen via
www.kortenberg.be/goede-doelen-kerstmarkt-2020,

Meer info: welzijnshuis@kortenberg.be of 02 755 30 70.
Gezocht: standhouders
Het Welzijnshuis is ook op zoek naar extra standhouders. Helpt u mee de
goede doelen te steunen? Iedereen (een handelaar of een vereniging uit de
buurt) is welkom om een stand uit te baten.
Wilt u meer info? Contacteer tot en met vrijdag 13 november het
Welzijnshuis via welzijnshuis@kortenberg.be.

Ik (naam en voornaam)�����������������������������������������������������������������������������������������
breng mijn stem uit op de volgende goede doelen:
1. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
3. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bedankt om uw stem uit te brengen.
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Dienstencentrum
UW PENSIOEN IN HET VIZIER?

Het is bij een pensionering soms wat zoeken om uw draai te vinden in het
dagelijkse leven en om een zinvolle invulling voor de vrijgekomen tijd te
ontdekken.

geïnformeerd over de zegeningen en de gevaren van uw pensioen, weet u
waarom het belangrijk is om u hierop voor te bereiden en hebt u tips om
werk te maken van een mooie pensioentijd. Deze avond richt zich op mensen die al dan niet reikhalzend uitkijken naar hun pensioen, partners van
personen die binnenkort of onlangs met pensioen zijn, en reeds gepensioneerden die ook graag het onderste uit de kan halen.

Op donderdag 5 november vertelt ergotherapeut en pensioenbegeleider Veerle Arys u graag wat het pensioen met u doet. Geen ingewikkelde
uitleg over beleggen of paperassen maar over het ervaren van uw
pensioen.
U komt eveneens te weten hoe u zelf de regie in handen kunt nemen,
zodat u er genoeg voldoening uit haalt. Na deze avond bent u

Praktisch
Donderdag 5 november om 19.30 u.
GC Colomba, Kleine Zaal
Deelname: 2,50 euro
Inschrijven vóór 23 oktober via kortenberg.kwandoo.com of aan het loket
van het Dienstencentrum Kortenberg

U staat vlak voor uw pensioen of u bent net met pensioen. Proficiat!
Maar wat nu?

MANTELZORGWERKING
Elke dag opnieuw geven 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen zorg en
ondersteuning aan ouderen, mensen die ziek zijn, mensen met een handicap of psychische aandoening. Hun schouders en handen dragen veel.
Als de zaken die u moet opnemen en combineren zwaarder doorwegen
dan wat uw schouders, hart en hoofd kunnen dragen, komt de draagkracht in gevaar. Met informatieve momenten en praatcafés wil het
Welzijnshuis u als mantelzorger ondersteunen.
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.
Praatgroep: Een lang en gelukkig leven
Uw levensvreugde zoeken kan een groot doel zijn. Maar u kunt ook beginnen met iets kleins, de kleine dingen waarvan u blij, gelukkig en vrolijk
wordt. Alleen daar al aan denken, kan u helpen om ’s morgens uit uw bed
te komen. Op de Japanse eilandengroep Okinawa wonen meer gezonde
en actieve honderdjarigen dan waar dan ook ter wereld. Wat is hun
geheim? Tijdens de praatgroep worden 10 voorschriften overlopen voor

een lang en gelukkig leven en wordt bekeken wat haalbaar is voor u als
mantelzorger.
Praktisch
Vrijdag 20 november van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, lokaal 1.8
Kosteloos
Inschrijving gewenst vóór 17 november via dienstencentrum@kortenberg.
be of 02 755 23 10
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Politie
FIETSLICHT AAN EN GAAN!
Herfst en winter staan in ons land
gelijk aan donkere dagen, vaak met
grillig, regenachtig weer. Een degelijke fietsverlichting is in dit geval
van essentieel belang. Spijtig
genoeg rijden er veel (jonge) fietsers zonder of met slecht werkende fietsverlichting. Een goede zichtbaarheid is noodzakelijk om veilig op uw bestemming aan te komen en fietsverlichting is bovendien verplicht!
Wat staat er in de wegcode?
Elke fiets moet voorzien zijn van twee lichten: een wit (of geel) fietslicht
vooraan en een rood licht achteraan. U mag de lichten op de fiets, op kledij
en/of rugzak bevestigen. U moet deze verlichting gebruiken tussen het
vallen van de avond en het aanbreken van de dag. Wanneer de zichtbaarheid overdag minder is dan 200 meter (bijvoorbeeld bij mist of zware

regenval), moet u uw fietsverlichting ook aanzetten. Daarnaast moeten
fietsen uitgerust zijn met een witte reflector vooraan, een rode reflector
achteraan, oranje pedaalreflectoren en twee oranje reflectoren tussen de
spaken van elk wiel of een witte reflecterende strook op de banden.
Extra tips!
• Controleer steeds uw fietsverlichting voor u vertrekt.
• Maak regelmatig uw reflectoren schoon.
• Zorg in het donker voor voldoende reflectie.
• Fietsverlichting is kwetsbaar, reservelichtjes zijn zeker geen overbodige
luxe.
• Let extra op bij regenweer of mist! Autobestuurders zullen u minder
goed zien en kunnen niet altijd inschatten wat u gaat doen.
De politiezone HerKo zal de komende periode gericht controleren op het
correct gebruik van fietsverlichting. Veiligheid? Daar zorgen we samen voor!

MAAK GEBRUIK VAN TWEESTAPSVERIFICATIE!
Te veel mensen beschermen hun accounts zoals bijvoorbeeld een
Facebook-, Twitter- of Instagramaccount enkel met een wachtwoord. En
vaak dan nog met eenvoudige combinaties zoals ‘123456’, de naam van
een huisdier of uw naam en geboortejaar. Dat is geen goed idee, want
iemand die u een beetje kent, kan ze misschien wel raden. Er bestaan ook
computerprogramma’s die alle mogelijke combinaties van letters en cijfers
aan een duizelingwekkende snelheid uitproberen totdat ze de juiste combinatie gevonden hebben. Een dergelijk programma kan korte wachtwoorden in enkele minuten of zelfs seconden raden.
Bescherm daarom uw account met tweestapsverificatie. Dat maakt
het voor cybercriminelen een pak lastiger om toegang te krijgen tot uw
account. Wanneer u inlogt, zal gevraagd worden om dat door een combinatie van (minstens) twee van deze drie factoren te doen: iets dat u weet
(een gebruikersnaam, een wachtwoord), iets dat u hebt (een gsm, een
token) en/of iets dat u bent (een vingerafdruk, gezichtsherkenning).

Hoe beveiligt u uw account?
Wat doet u wél?
• Gebruik verificatie in twee stappen. Lees hoe u dit kunt instellen voor
onder andere Facebook, Instagram, Tweedehands, Twitter, YouTube, op
www.safeonweb.be/nl/gebruik-tweestapsverificatie. U vindt er ook
enkele verificatie-apps.
• Gebruik een digitale wachtwoordkluis. De kluis bewaart uw wachtwoorden op een veilige manier. De kluis zelf beveiligt u met één sterk
wachtwoord. U moet dus nog maar één sterk wachtwoord onthouden.
• Combineer hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen.
• Gebruik een lang en sterk wachtwoord van minstens 13 karakters.
Wat doet u niet?
• Gebruik geen voorspelbaar wachtwoord.
• Gebruik niet voor elke account hetzelfde wachtwoord.
• Deel geen wachtwoorden.
• Bewaar wachtwoorden niet zichtbaar.
• Gebruik hetzelfde wachtwoord geen jaren na elkaar.
• Gebruik geen ‘geheime vragen’.
Meer informatie op www.safeonweb.be/nl/gebruik-sterke-wachtwoorden
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SNELHEIDSMETINGEN SEPTEMBER
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente
in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst Mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen worden
besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden
door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00
of pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen september
Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Stationstraat (richting
Leuvensesteenweg)

50 km/u.

3.924

47 km/u.

2,2

Haaggatstraat (richting
Vissegatstraat)

50 km/u.

496

54 km/u.

10,2

Straat

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in september snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 3 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders september
Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

Beekstraat

30 km/u.

99

11,1 %

Peperstraat

30 km/u.

347

4,6 %

Frans Mombaersstraat

50 km/u.

74

20,3 %

Kerselarenstraat

50 km/u.

93

4,3 %

Kwerpsebaan

50 km/u.

139

5%

Leuvensesteenweg

50 km/u.

855

11 %

Tervuursesteenweg

50 km/u.

175

20 %

Molenstraat

50 km/u.

155

0,6 %

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

Sterrebeeksesteenweg

50 km/u.

65.253

0,5 %

Wijnegemhofstraat

50 km/u.

40.911

0,7 %

Straat

Flitspalen september
Straat
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Prikbord
KAMPIOENENHULDIGING SPORTJAAR 2020
GEMEENTEBESTUUR

Zoals ieder jaar huldigt de gemeente Kortenberg graag haar sportkam
pioenen. De kampioenen zullen gepast ontvangen worden door het
gemeentebestuur en de sportraad van Kortenberg.
Bent u inwoner van de gemeente Kortenberg en hebt u op een Vlaams,
Nationaal of Europees podium gestaan? Of kent u iemand die zich jarenlang verdienstelijk heeft gemaakt in een sportclub of een uitzonderlijke
sportieve prestatie heeft geleverd? Stuur dan snel een mailtje naar sportraad@kortenberg.be met de nodige bewijsstukken (krantenknipsels, klassementen, foto’s en/of filmpjes). U krijgt dan een bevestigingsmail van
goede ontvangst. De sportprestatie moet geleverd zijn tussen 10 december 2019 en 9 december 2020. Kandidaturen zijn welkom tot en
met donderdag 10 december 2020.

11 NOVEMBERVIERING
GEMEENTEBESTUUR

U wordt van harte uitgenodigd op de 11 novemberviering ter gelegenheid
van de herdenking van de wapenstilstand op het einde van de Eerste
Wereldoorlog. We herdenken niet alleen de slachtoffers van de Groote
Oorlog, maar ook de slachtoffers van alle andere oorlogen in de wereld.
De plechtigheid vindt plaats op woensdag 11 november om 9.30 u. in
de Sint-Antoniuskerk van Meerbeek. De plechtigheid wordt bijgewoond
door afgevaardigden van de burgerlijke en militaire overheden en is vrij
toegankelijk voor het publiek. Er wordt een sobere muzikale omkadering
voorzien.
Na de misviering is er een
huldemoment in de kerk en
wordt een bloemenkrans
neergelegd aan de monumenten op het kerkhof van
Meerbeek. Deze plechtigheid
wordt georganiseerd door de
Raad der Vaderlandslievende
Verenigingen, in samenwerking met het gemeentebestuur van Kortenberg.

De kandidaturen worden door de sportraad bestudeerd. Iedereen die
weerhouden wordt, krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de huldiging op zondag 3 januari omstreeks 16 u. in de sporthal van
Kortenberg. Indien een huldiging niet mogelijk is, wordt er een gepast
alternatief gezocht om de sportkampioenen van 2020 in de bloemetjes te
zetten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Sport via
sport@kortenberg.be of 02 755 22 87.

(Seniorenraad)

MUZIEKNAMIDDAG OP 19 NOVEMBER
Sedert vele jaren organiseert de Seniorenraad in samenwerking met de
gemeente een maandelijkse seniorendansnamiddag in GC Colomba. Door
de coronapandemie is er een nationaal verbod op dansfeesten en werden
al de dansnamiddagen voor de rest van 2020 geannuleerd. Dit is zeer spijtig, niet alleen voor de trouwe en occasionele dansers, maar ook voor de
muzikant, de bakker, de brouwer en de vele vrijwilligers.
Daarom wordt er een alternatieve namiddag georganiseerd met muziek,
een drankje en eventueel een stukje taart. Deze vindt plaats op donderdag 19 november van 14 tot 16 u. in GC Colomba. Deze muzieknamiddag zal plaatsvinden in coronaveilige omstandigheden, met uw eigen
bubbel of op afstand en waar nodig met mondmasker. Drankbonnetjes
zijn te koop bij het binnenkomen en er wordt aan tafel bediend.
Er mag niet gedanst worden, maar gewoon van de muziek genieten en
terug in een wat andere omgeving zijn, kan ook deugd doen.
Inschrijven is verplicht via Kwandoo, aan de UiTbalie of telefonisch
(02 755 22 80) voor 12 november. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Gaby Leaerts (0471 63 07 73).
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(Wereldraad)

11.11.11 IN TIJDEN VAN CORONA
Jaarlijks wordt in Kortenberg de lokale 11.11.11-actie gehouden door verschillende verkoopstanden aan onder meer de lokale warenhuizen.
Vanwege de coronacrisis zal dat in 2020 niet gebeuren.

Er wordt gehoopt dat de Kortenbergse bevolking haar solidariteit toont
door te steunen met een gift op doneer.11.be of op het rekeningnummer
BE30 0000 0000 1111. Door de coronacrisis recupereert u via uw belastingen niet 45% maar wel 60% van uw gift (van 40 euro of meer).

DOE DE DEUR DICHT EN RED LEVENS BIJ BRAND!
Feit: de combinatie van binnendeuren die dicht zijn (= niet op slot), een
goed vluchtplan én voldoende rookmelders, biedt bewoners de meeste
kans om op tijd verwittigd te worden bij brand en de woning te kunnen
verlaten. Veel mensen hebben de gewoonte om de deuren in huis open te
laten. Dat moet veranderen!
De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van levensbelang. Want als er brand
uitbreekt, houdt zelfs een gewone, niet-brandwerende binnendeur de
rook tot 20 minuten tegen. Tijd die levens kan redden. De deur dicht doen
is een simpele handeling die geen geld of moeite kost, terwijl het de verspreiding van de verstikkende rook effectief vertraagt. Voldoende rookmelders en een ingeoefend vluchtplan zorgen ervoor dat iedereen tijdig de
woning kan verlaten bij brand. Trek ook de deuren dicht op weg naar buiten, zo wordt de brand opgesloten en de schade beperkt.

Hang rookmelders
Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming
tegen de gevaren van brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk zelf te
plaatsen. Zodra de rookmelder rook detecteert, zorgt het alarmsignaal
ervoor dat iedereen zichzelf in veiligheid kan brengen. In grotere woningen
kan er gekozen worden voor gekoppelde rookmelders zodat het alarm op
meerdere plaatsen hoorbaar is. Er moet in elk geval voor gezorgd worden
dat de rookmelders in afgelegen lokalen, bijvoorbeeld een berging, hoorbaar zijn in de slaapkamer. Deze rookmelders kunnen op een simpele
manier draadloos met elkaar verbonden worden. Om wettelijk in orde te
zijn, moet in Vlaanderen en in Wallonië elke woning, appartement of studio op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. In kamerwoningen moet er bovendien ook in elke kamer een rookmelder zijn.*
(*In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt er alleen een verplichting
voor huurwoningen en moet er in elke kamer op de vluchtweg vanuit de
slaapkamer naar buiten een rookmelder hangen.)
Bewustmakingscampagne
Voor het eerst slaan verschillende organisaties de handen in elkaar om de
bevolking te sensibiliseren rond brandveiligheid. Met deze campagne willen Netwerk Brandweer, Oscare, Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, Brandweer Brussel, Agentschap Wonen Vlaanderen, VVSG,
Brandweervereniging Vlaanderen en Stichting Brandwonden de bevolking
bewustmaken van het belang van een deur die dicht is in combinatie met
voldoende rookmelders en een vluchtplan.
De bewustmakingscampagne past in de doelstellingen van het nationaal
brandpreventieplan 2020: een veiligere samenleving met significante vermindering van het aantal woningbranden en CO-intoxicaties. De deelnemende organisaties willen op die manier het aantal doden en gewonden
terugdringen en de schade in en rond woningen beperken.
Meer info vindt u op doededeurdicht.be
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SEPTEMBER IN BEELD

SCHOLENVELDLOOP
De scholenveldloop werd dit jaar in een coronaveilig jasje
gestoken. Per school en per leerjaar gaven alle kinderen
het beste van zichzelf tijdens een Zumba-opwarming en
de scholenveldloop. Na alle inspanningen genoten de
leerlingen nog van een freestyle voetbalshow.

BEWEEGROUTE
Op 23 september werd de beweegroute officieel ingehuldigd. Tijdens deze toegankelijke route van ongeveer
1 kilometer van het Berkenhof naar de Oude Abdij (of
omgekeerd) vindt u verschillende beweegsuggesties
terug om een fitter gevoel en een betere gezondheid te
krijgen.
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OPEN MONUMENTENDAG
In het kader van Open Monumentendag konden inwoners op
verschillende plaatsen in de gemeente infoborden terugvinden.
Door het scannen van de QR-codes op deze borden kwam u
meer te weten over de bijhorende villa’s, bomen of monumenten.

MOBIELE FRUITPERS
Op zaterdag 26 september stond er op de parking van GC
Colomba voor het eerst een mobiele fruitpers. Honderden
kilo’s appels en ander fruit werden geperst tot (h)eerlijk vers
en gezond sap. De eerste editie was alvast een succes, want
tientallen inwoners leverden vruchten aan en de pers draaide
van 9 tot 17 u. op volle toeren. Deze actie wordt in 2021 zeker
herhaald.
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in Kortenberg
Opgelet: algemeen geldt voor evenementen en activiteiten dat de fysieke afstandsregels gerespecteerd moeten worden.
Mondmasker
verplicht
Mondmaskers zijn verplicht, behalve in specifieke situaties bij activiteiten van verenigingen in georganiseerd verband en uitsluitend wanneer de sociale afstand gegarandeerd is – raadpleeg hiervoor steeds de meest recente toepasselijke regelgeving. Als u ziek bent, dan kunt
u vanzelfsprekend niet deelnemen aan een evenement of activiteit. Blijf in dat geval thuis.
Wanneer sportlessen of culturele activiteiten, die voldoen aan de voorwaarden, georganiseerd worden dan moeten de effectieve deelnemers geregistreerd worden. Deze registraties moeten twee weken bijgehouden worden met het oog op een eventuele contactopsporing. Binnen elke vereniging
wordt best ook een coronaverantwoordelijke aangesteld die nagaat of alle richtlijnen omtrent corona in het algemeen worden nageleefd.
(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

ACTIVITEITEN HERFSTVAKANTIE

Een volgende vakantie loert om de hoek! Leg je schoolwerk even aan de kant want tijdens de herfstvakantie is
er in Kortenberg van alles te doen. Inschrijven voor de vakantieactiviteiten kan via kortenberg.kwandoo.com.

GEMEENTEBESTUUR

SPEELPLEIN ALLES KIDS
+ A-TEENS ARTISTIEK

Een schildersezel, verschillende kleurtjes verf, een penseel en een magisch wit
doek! Voeg daarbij nog heel
wat inspiratie en een schildersjas. Zet je eerste kunstige
strepen en verover de wereld
met jouw kunstige talent!
Van maandag 2 tot vrijdag 6 november
Uitstap naar Forestia in Theux op vrijdag 6 november
(uitstap onder voorbehoud omwille van COVID-19)
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2005-2014
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 28 euro week. Sociaal
tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com

MTB-DRIEDAAGSE
GEMEENTEBESTUUR

Is fietsen volledig jouw ding? En heb je zin om drie dagen lang met mountainbike-experts op pad te gaan? Dan is dit echt iets voor jou! Eigen mountainbike? Top! Anders kan kosteloos huren ook.

Van maandag 2 tot woensdag 4 november van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2005-2008
Sporthal Kortenberg
30 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com
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WORKSHOP:
ROBOTS WEDO

GEMEENTEBESTUUR

Herken jij een robot als hij vlak voor je staat? Ook als hij helemaal niet lijkt
op een mens, maar op, bijvoorbeeld, een lieveheersbeestje? In deze workshop krijg je eerst uitleg over wat een robot nu precies is. Daarna leer je
over motoren, sensoren en het gebruik van een WeDo-robot. Je bouwt je
eigen robot en leert hem rijden, geluidjes maken, van kleur veranderen en
nog veel meer!
Maandag 2 november van 14 tot 16 u.
Geboortejaren 2008-2012
De Bib
Kosteloos
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

ZAP: SKIËN OF SNOWBOARDEN IN PEER

Beginner of gevorderd skiër of snowboarder? Ken je al trucjes of niet? Het
maakt niet uit! Kom mee naar Snowvalley in Peer en glijd de hele dag de
piste af! Alles op je eigen tempo met voldoende uitleg.
Maandag 2 november van 11.30 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2005-2007
Vertrek met de bus aan GC Colomba, Snow Valley in Peer
15 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

WORKSHOP: SCRATCH JR
GEMEENTEBESTUUR

Heb je altijd al willen leren programmeren, maar ben je vaak te jong? Schrijf je dan nu zeker in voor
deze workshop Scratch Jr! Samen met ervaren coach Nele kun je beginnen aan de basis of juist
laten zien wat je al kan. Je hoeft nog niet te kunnen lezen, maar enthousiasme is wel vereist!
Dinsdag 3 november van 14 tot 16 u.
Geboortejaren 2013-2015
De Bib
Kosteloos
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com
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GEMEENTEBESTUUR

VOORLEESWOENSDAG:
MIJN VRIENDJE IS EEN ROBOT

Hallo! Of eigenlijk ‘0110100001100001011011000110110001101111’ in
robottaal. Deze maandelijkse voorleeswoensdag valt midden in de herfstvakantie, wat een geluk! Ann en Marleen trekken hun beste verhalen uit
de kast, kiezen het coolste knutselwerk uit en oefenen nog eens extra
goed op hun computertaal, want... hun vriendje is een robot!
Woensdag 4 november van 14 tot 15 u.
Geboortejaren 2012-2016
De Bib
Kosteloos
Inschrijving niet nodig

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

ACTIVITEITEN KERSTVAKANTIE

De kerstvakantie loert om de hoek! Ben je op zoek naar een leuke activiteit? De dienst Vrije Tijd en de Bib toverden een creatief en uitdagend programma
uit hun hoed. Bekijk het aanbod via https://kortenberg.kwandoo.com. Inschrijven kan vanaf zaterdag 21 november om 9.30 u.
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

‘TUSSEN VASTHOUDEN EN LOSLATEN’
WORKSHOP VOOR OUDERS EN ANDERE SUPPORTERS VAN TIENERS

Het opvoeden van tieners tot veerkrachtige jongeren vraagt wel wat van hun
opvoeders. Een stevig netwerk, tips en zelfzorg kunnen helpen bij het veerkrachtig opvoeden. Tijdens deze actieve (en toch coronabestendige) avond
wordt aangeleerd om met een frisse blik te kijken naar de balans tussen
vasthouden en loslaten. Dit gebeurt aan de hand van concrete denkoefeningen. Het nut van steunnetwerken wordt besproken, net als het belang van
zelfzorg. Ook het aanpakken van ‘pubergedrag’ met behulp van het ABCmodel wordt behandeld. Deze workshop geeft deelnemers de energie om
hun tiener(s) nog straffer te begeleiden. De avond wordt gemodereerd door
Katleen Vanoverbeke en Frederiek Baan, coaches. Katleen heeft een postgraduaat socio-emotionele leerlingenbegeleidster en is gediplomeerd jongerencoach. Frederiek studeerde educatie en sociale readaptatiewetenschappen en is actief als jongerencoach.

Donderdag 12 november om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Vooraf inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Dienst Cultuur in samenwerking met De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN:
POEBEL VERTEL

Inpakken en uitpakken, bouwen
en bewegen... bestaat er iets leukers? De Mooss-docent komt binnen met Poebel, een grote vuilbak
propvol allerlei interessante spullen. Een witte doos en een zwarte
doos, doeken in alle kleuren,
Afrikaanse haarslierten, Chinese
eetstokjes...
Alle verrassende objecten zetten
de kinderen aan tot fantaseren, uitbeelden, bouwen, samen dansen en luisteren naar vreemde klanken. Deze muzische ontdekkingstocht vertrekt vanuit een eenvoudige vuilbak die vol zit met
verhalen, verrassingen en 1001 mogelijkheden. Spelen, denken,
doen en dansen worden evenwichtig met elkaar afgewisseld.
Zondag 15 november om 10 tot 11 u. of om 11.30 tot 12.30 u.
OC De Zolder
5 euro per persoon. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Voor kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklas
met hun ouders
Meer info en inschrijven: kortenberg.kwandoo.com
(Schrijf telkens in voor 1 kleuter + 1 ouder),
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Dienst Cultuur in samenwerking
met De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

WEEK VAN DE SMAAK: EEN GOEDE KOKKIN
IS EEN TOVENARES DIE GELUK UITDEELT

‘Samen eten is olie voor de
vriendschap’, luidt het spreekwoord. Voor deze lezing dook
Manu Adriaens (journalist) in de
culinaire wereldgeschiedenis op
zoek naar verhalen over het
verband tussen lekker eten en
het menselijke welbevinden. Ook
peilde hij bij topkoks naar hun meest opmerkelijke ervaringen. Het resultaat is een
verrassende cocktail van zoete, zure en pikante ingrediënten – zoals het leven zelf.
Wat vonden de Romeinen na een drinkgelag het beste middel tegen een kater?
Hoe zag het laatste avondmaal van de Franse komedieschrijver Molière eruit? En
waarom beweerde Napoleon dat alle revoluties voortkomen uit de maag? Op het
einde van deze lichtvoetige causerie weet je het allemaal. Onder het overkoepelende motto: ‘Eten is menselijk, verteren is goddelijk’. Deelnemers worden getrakteerd op een ‘bordje geluk’. Smullen maar!
Donderdag 19 november om 20 u.
De Bib
7 euro (inclusief dessertbordje). Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven per bubbel is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: 02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: BELLEN EN BERICHTEN
STUREN VIA INTERNET

In deze coronatijden is het vervelend dat je vrienden en familie soms niet
in levenden lijve kan ontmoeten. Maar ook daarvoor waren er soms wel
situaties waarbij fysiek samenkomen moeilijk is, bijvoorbeeld wanneer
familieleden in het buitenland wonen of iemand voor lange tijd naar de
andere kant van de wereld moet voor het werk.

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEESWEEK:
VERDWAAL IN EEN VERHAAL

Tijdens de Voorleesweek (21-29 november) zet ‘Iedereen Leest’ weer
het belang en het plezier van voorlezen in de kijker. Het thema is dit jaar
‘Lezers maak je samen’. Elke school, bibliotheek, (opvang)vader/moeder
enzovoort mag meedoen en dat doe je al door extra veel voor te lezen.
Dat is precies wat de Bib dus ook gaat doen, extra veel voorlezen. Schuif
aan wanneer jij wil, de Bib heeft altijd wel iets leuks voor je klaarliggen.

In deze infosessie ga je dieper in op een aantal tools om via het internet
elkaar berichten te sturen, gratis te bellen of zelfs elkaar virtueel te kunnen zien en horen. Je vergelijkt enkele apps en webtools en ontvangt wat
praktische tips om alles vlot te laten verlopen. Na de sessie staat
Digidokter-van-dienst Ilse je bij met al je tablet- en smartphonevragen.
Zaterdag 21 november om 10 u.
Administratief Centrum - Raadzaal (derde verdieping)
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Zaterdag 21 november tussen 10 en 12 u.
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib in samenwerking met de Gezinsbond)
GEMEENTEBESTUUR

‘EEN EIGEN WILLETJE’
LEZING VOOR OUDERS VAN PEUTERS (1-3 JAAR)

‘Neen, ikke doen!’, en een peuter die zich al stampvoetend op de grond gooit.
Herkenbaar? Ouders van peuters in de peuterpuberteit hebben het niet altijd
even makkelijk. Opvoedexpert Kathleen Coppieters leert hen hoe om te gaan
met deze driftbuien. Ze focust op de vraag: ‘Hoe ervoor zorgen dat peuters
leren omgaan met hun grenzen en toch opgroeien tot mensen met een
eigen persoonlijkheid?’
Woensdag 25 november om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Vooraf inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com

Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Aanwezigen moeten een mondmasker dragen.
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(De Bib in samenwerking met Holebifilmfestival)
GEMEENTEBESTUUR

FILM IN DE BIB: ‘DOLOR Y GLORIA’ (26 NOVEMBER)
EN ‘PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU’ (27 NOVEMBER)

In het kader van het Holebifilmfestival Vlaams-Brabant presenteert de
Bib ‘Dolor y gloria’ van Pedro Almodóvar en ‘Portrait de la jeune fille en
feu’ van Céline Scianna.
‘DOLOR Y GLORIA’
Regie: Pedro Almodóvar (Spanje, 2019 – 113 minuten)
Met: Antonio Banderas, Asier Etxeandia en Pénelope Cruz
Donderdag 26 november om 20 u.
Salvador Mallo (Antonio Banderas)
heeft al in geen jaren meer een
film gemaakt, maar kan nog teren
op zijn oude successen. Wanneer
een oude film van Salvador onder
het stof vandaan wordt gehaald,
brengt dat hem in contact met
voormalig acteur Alberto (Asier
Etxeandia), waarmee hij lang
geleden gebrouilleerd raakte. De
ontmoeting zet een kettingreactie
in gang, waarin het verleden
terugkeert in Salvadors leven.
Terugdenkend aan zijn jeugd en zijn moeder (Penélope Cruz) wordt hij
geconfronteerd met zijn demonen.
De Spaanse meester Pedro Almodóvar noemde ‘Dolor y gloria’ zijn meest
persoonlijke film. Antonio Banderas won met deze rol de prijs voor beste
acteur op het Filmfestival van Cannes.

‘PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU’
Regie: Céline Sciamma (Frankrijk, 2019 – 116 minuten)
Met: Noémie Merlant en Adèle Haenel
Vrijdag 27 november om 20 u.
1770, een afgelegen eiland voor de
kust van Bretagne. Héloïse heeft net
het klooster verlaten en moet zich
schikken in een gearrangeerd huwelijk.
Als protest daartegen weigert ze te
poseren voor het obligate huwelijksportret. Daarom wordt portretschilder Marianne ingeschakeld, die
haar in het geheim moet schilderen. Ze
wordt aan Héloïse voorgesteld als
gezelschapsdame en de twee jonge
vrouwen brengen hun dagen samen door. Marianne observeert Héloise
met steeds hoger oplaaiende gevoelens. Regisseur Céline Sciamma ontving in Cannes zowel de Prijs voor beste scenario als de Queer Palm.
Donderdag 26 en vrijdag 27 november, telkens 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
Verdere info over het Holebifilmfestival is te vinden op
www.holebifilmfestival.be

KORTENBERG ZOEKT EEN DORPSDICHTER
GEMEENTEBESTUUR

De gemeente Kortenberg gaat op zoek naar een dorpsdichter (m/v). Een
dorpsdichter kan mensen verbinden, hen met een frisse blik laten kijken
naar hun onmiddellijke omgeving en hen amuseren met spitse, pakkende
of lichtvoetige taal. De Kortenbergse dorpsdichter zal worden aangesteld
voor een periode van drie jaar (2021-2023) en jaarlijks minstens vijf
gedichten afleveren. De vorm van die gedichten is vrij, het onderwerp
moet gelinkt zijn aan de gemeente Kortenberg en scherpstellen op de
mensen, plekjes en gebouwen die Kortenberg kleur geven. Inspelen op
de plaatselijke actualiteit geeft een meerwaarde aan het werk van de
dorpsdichter. Ook zal hij/zij bij bijzondere gelegenheden nieuw werk
voordragen. Iedereen die voeling heeft met Kortenberg, graag in de
weer is met woorden en achttien of ouder is mag zich kandidaat stellen.

Dat kan door drie niet eerder gepubliceerde Nederlandstalige gedichten,
waarvan minstens één met Kortenberg als onderwerp, te versturen naar:
Bibliotheek Kortenberg, Dorpsdichter, Dr. V. De Walsplein 30, 3070
Kortenberg. Motiveer je deelname, onderteken je gedichten met een
schuilnaam en vermeld je identiteit en contactgegevens in een gesloten
omslag. De inzendingen dienen ten laatste op dinsdag 15 december
verzonden te worden. Daarna buigt een deskundige jury zich over de
inzendingen. De naam van de eerste Kortenbergse dorpsdichter zal
bekend gemaakt worden op Gedichtendag, donderdag 28 januari 2021.
Bijkomende informatie en de volledige tekst van het reglement zijn te
vinden op kortenberg.bibliotheek.be of via bibliotheek@kortenberg.be.
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GEMEENTEBESTUUR

(Dienst Jeugd)

(Fidastic)

KOM SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN
VERWELKOMEN!

SALSATION®

Op 6 december voeren Sinterklaas en zijn Pieten hun grootste taak uit: ze
gaan bij alle kinderen langs om hen te verwennen met lekkers. Ook in
Kortenberg zal de Sint langskomen. De Sint staat er namelijk op om dag
te zeggen aan alle kinderen van Kortenberg voordat zijn lange, zware
werkdagen beginnen. Kom jij Sinterklaas en zijn Pieten mee verwelkomen?
Kom dan op zondag 29 november naar GC Colomba en heet de Sint
en zijn Pieten welkom in Kortenberg!
En nog meer feest, want de Sint wordt uiteraard in stijl ontvangen. De
muziekband ‘De Planken’ komt speciaal naar GC Colomba met een mooie
show om ervoor te zorgen dat iedereen uit de bol kan gaan op de leukste, zotste en meest dansbare hits van het moment. Wie niet beweegt, is
gek! De Sint zal de Kortenbergse kinderen niet snel vergeten! Kinderen
koning dus! Hopelijk tot dan!

Salsation® is een leuke en aantrekkelijke functionele dansworkout!
Salsation® richt zich vooral op muzikaliteit, lyrische expressie en functionele training. Je hoeft geen danservaring te hebben om van een
Salsation® les te genieten. Het maakt niet uit welk fitness of dansniveau
je hebt, Salsation® is veilig, leuk en effectief. De choreografieën zijn
gebaseerd op fitness principes die voldoende uitdagend zijn voor de
ervaren danser, maar ook laagdrempelig voor de beginnende. Dansen
voelde nog nooit zo goed!

Dinsdag 3, 10, 17 en 24 november van 19 tot 20 u. (volwassenen)
Vrijdag 6, 13, 20 en 27 november van 19 tot 20 u. (voor kinderen vanaf 6
jaar) en van 20 tot 21 u. (volwassenen)
Turnzaal De Negensprong
5 euro
Meer info: info@fidastic.be of 0476 99 22 51

CHOREOLOGY BY SALSATION®

Zondag 29 november om 10 u., om 11.30 u., om 14 u. of om 15.30 u.
GC Colomba
Kosteloos
Voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderen dienen vergezeld te zijn van
een volwassene
Vooraf inschrijven van kinderen én begeleider(s) is verplicht en kan vanaf
vrijdag 6 november via kortenberg.kwandoo.com. Inschrijven voor maximaal één tijdsslot.
Meer info: jeugd@kortenberg.be of 02 755 22 80

Choreology neemt je mee in de kunst van commerciële dansen naar een
volgend niveau en geeft je het gevoel dat je een popster bent die danst
op de meest moderne hits. Het hoofddoel van deze methode: plezier
maken, geweldige dansmoves aanleren, in topvorm geraken en indruk
maken op jouw vrienden met jouw dansskills. Deze bewegingen worden
je stap voor stap aangeleerd op muziek uit de hitlijsten. Deze lessen zijn
ontwikkeld voor het aanleren van choreografieën aan mensen van elk
niveau, ook voor de totale beginners.
Woensdag 4, 11, 18 en 25 november van 15 tot 16 u. (enkel voor kinderen
vanaf 6 jaar)
OC Oud Gemeentehuis
5 euro
Meer info: info@fidastic.be, 0476 99 22 51,
www.salsationfitness.com
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(vtbKultuur Kortenberg)

(KH De Verbroedering)

DE TAALGRENS, OF WAT DE BELGEN ZOWEL
VERBINDT ALS VERDEELT,
LEZING DOOR BRIGITTE RASKIN

DUBBEL-BUBBEL-CONCERT

Brigitte Raskin is een Vlaamse schrijfster. Ze is licentiate geschiedenis en
journaliste. Geschiedkundig onderzoek
is meestal ook een aanzet voor haar
literaire werk. In 1988 debuteerde zij als
schrijfster met ‘Het Koekoeksjong’ en
won daarmee in 1989 de AKO
Literatuurprijs en in 1990 de Prijs van de
Vlaamse lezer.
Hoe kwam de germaans-romaanse cultuur- en taalgrens in Europa tot
stand? Hoe evolueerde de taalgrens in eigen land? Welke problemen
bracht de tweetaligheid mee in België? Waarom was de sociologische
taalgrens een heel andere dan de geografische?
Brigitte Raskin reist met de toehoorders langs de taalgrens en schetst de
ontwikkelingen die tot de huidige grens leidden. En natuurlijk gaat ze
met u in gesprek over haar bevindingen. ‘De taalgrens’ is een heldere
lezing, onmisbaar voor wie meer inzicht wil krijgen in onze Belgische
geschiedenis en in de politieke actualiteit.
Zaterdag 8 november van 10 tot 12 u.
GC Colomba
11 euro, 10 euro leden
Meer info: 02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be of
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Je leest het goed: KH De Verbroedering en Jeugd Verbroedert brengen
een bubbelconcert. En niet een, maar twee concerten op dezelfde avond.
KH De Verbroedering heeft
haar repetities en muziek
meer dan vier maanden
moeten missen en wil nu
zeker de schade inhalen.
Uiteraard wil De
Verbroedering je ontvangen in een zaal waar je je veilig zal voelen,
rekening houdend met COVID-19. Beide concerten worden gebracht voor
een beperkt publiek. Er zal ook voor goede ventilatie gezorgd worden,
alsook voor voldoende afstand tussen de tafels, obers met mondmaskers,
handgel en gescheiden in- en uitgang. Je zitje zal je deze keer via e-mail
of via de muzikanten kunnen reserveren. Bij reservatie zal je nog verdere
richtlijnen krijgen. KH De Verbroedering kruist uiteraard de vingers opdat
dit concert mag plaatsvinden (afhankelijk van het verloop van de corona
cijfers). Indien niet, word je zeker verwittigd. Uiteraard belooft De
Verbroedering weer een avond vol muziek, afwisseling en gezelligheid.
Tot dan!
Zaterdag 21 november
GC Colomba
7 euro
Meer info: info@verbroedering.be

(vtbKultuur Kortenberg)

IN DE VOETSPOREN VAN THOMAS BERG
‘DOOR DE OGEN VAN DE HOOFDINSPECTEUR UIT DE MISDAADROMANS VAN AUTEUR JO CLAES’, LITERAIRE WANDELING IN LEUVEN

Brugge mag dan Pieter Aspe hebben
en commissaris Van In, met Jo Claes
en hoofdinspecteur Thomas Berg
heeft Leuven een meer dan waardige
tegenhanger. Voor lezers van literaire
thrillers is Jo Claes al lang geen onbekende meer. In zijn reeks misdaadromans met Thomas Berg als hoofdpersonage zijn intussen meer dan twaalf
delen verschenen. Die boeken zijn niet alleen bijzonder spannend en vlot
geschreven, voor Leuvenaars hebben ze een extra dimensie. De stad is
immers meer dan een achtergrond of een decor voor het verhaal, haar

straten en pleinen, handelszaken en bezienswaardigheden spelen een
belangrijke rol. Ook de Leuvense stadsgidsen zijn fan van Thomas Berg.
Daarom hebben zij een literaire wandeling uitgewerkt gebaseerd op het
werk van Leuvens bekendste schrijver. Misschien niet zo spannend, maar
minstens even boeiend.
Donderdag 26 en zaterdag 28 november en vrijdag 4 december van 10 tot
12 u.
Vertrek bushalte Craenenplein Kortenberg
11 euro, 10 euro leden
Meer info: 02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be of
www.vtbkultuur.be/kortenberg
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(Scouts en Gidsen Kortenberg)

KAAS- EN WIJNAVOND
- Je kunt ter plekke komen genieten. Hiervoor schrijf je je in via het formulier dat je kan vinden op de website. De meest recente richtlijnen
van de Veiligheidsraad voor het maximumaantal personen dat mag
inschrijven zullen worden gevolgd.
- Je kunt kaas-, wijn- en vleespakketten bestellen die je dan zelf komt
afhalen of die bij je thuis bezorgd worden. Het formulier en meer info
hierover vind je op de website.

De Givers van Scouts en Gidsen Kortenberg nodigen je uit voor de jaarlijkse
Kaas- en Wijnavond ten voordele van het buitenlands kamp. De scouts
bieden zoals altijd een lekker assortiment aan kazen, wijnen en vlees
soorten aan.
Dit jaar wordt er iets anders te werk gegaan om COVID-19 op afstand te
houden. De scouts werken met twee opties:

De twee opties vinden beide plaats op zaterdag 7 november in
GC Colomba te Kortenberg. Het afhalen en bezorgen van de pakketten zal
gebeuren tussen 14 en 18 u. Voor het eten ter plekke zullen de deuren
openen vanaf 18 u.
Tot dan en breng je mondmasker mee!
Meer info en de nodige formulieren:
www.scoutskortenberg.be

(Jongeren voor Jongeren vzw)

EERSTE HULP BIJ O...
Ben jij moedig en heldhaftig? Check! Help je graag andere mensen? Check
check! Hou je van een beetje spanning? Triple check!
Dan ben jij de geknipte persoon om de volgende bekende chirurg te worden!
Jongeren voor jongeren vzw organiseert een EHBO-cursus voor kinderen.
Je leert hier de beginselen van eerste hulpverlening.
Woensdag 11 november van 13 tot 16.30 u.
Scoutslokalen Kortenberg
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
7 euro

Meer info en inschrijven: inschrijvingen@jongerenvoorjongerenvzw.be
met vermelding van de naam van de activiteit.
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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.

ALLE ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD VAN VERLENGDE CORONAMAATREGELEN
Dit nummer van Zoeklicht werd begin oktober gemaakt. Bij het ter perse gaan
van Zoeklicht was het nog niet duidelijk of de maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan opnieuw verstrengd werden, waardoor de
hier vermelde activiteiten mogelijk niet kunnen doorgaan. Dit betekent dat je
voor alle in dit nummer van Zoeklicht vermelde activiteiten steeds moet nagaan
of deze activiteit wel degelijk zal plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Zo 01/11/20
van 11:50 tot 17:30

Het Zwanenmeer, ballet
in Capitole Gent, met
comfortabel autocarvervoer

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof (autocar) € 64, € 59 leden, 0475 31 57 29,
kortenberg@vtbkultuur.be

Zo 01/11/20
van 14:00 tot 16:00

Repair Café

Christen Gemeenschap
Kortenberg

Kapellestraat 74, Kortenberg

johan.klein@hotmail.be, 0473 87 80 13

Van ma 02/11/20
tot vrij 06/11/20
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids en
A-teens: ARTistiek

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 02/11/20
tot woe 04/11/20
van 08:30 tot 16:30

MTB-driedaagse

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Kortenberg

€ 30, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Ma 02/11/20
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: (h)Appklaar
(volzet)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Ma 02/11/20
van 11:30 tot 17:30

ZAP: Skiën of snowboarden
in Peer

Dienst Vrije Tijd

Vertrek op parking GC Colomba, € 15, sociaal tarief met vrijetijdspas,
Snow Valley Peer
kortenberg.kwandoo.com

Ma 02/11/20
van 14:00 tot 16:00

Robots WeDo

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Ma 02/11/20, 09/11/20, Ferm Everberg wandelt!
16/11/20, 23/11/20 en
30/11/20
van 14:00 tot 16:00

Ferm Everberg

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

Di 03/11/20
van 14:00 tot 16:00

Workshop: Scratch Jr

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Di 03/11/20, 10/11/20,
17/11/20 en 24/11/20
van 19:00 tot 20:00

Salsation volwassenen

Fidastic

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Parking Gemeenteplein
Everberg, Annonciadenstraat

Turnzaal De Negensprong
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar
GC Colomba

Info

Woe 04/11/20
van 13:30 tot 16:30

Creanamiddag: knutselen
met houtlijm (volzet)

Dienst Vrije Tijd

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Woe 04/11/20
van 14:00 tot 15:00

Voorleeswoensdag: Mijn
vriendje is een robot

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 04/11/20,
11/11/20, 18/11/20 en
25/11/20
van 14:00 tot 15:00

Musicallessen

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Woe 04/11/20,
11/11/20, 18/11/20 en
25/11/20
van 15:00 tot 16:00

Choreology

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Do 05/11/20
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Parochiezaal Everberg,
bloed@kortenberg.rodekruis.be
Annonciadenstraat 23, Everberg

Do 05/11/20
van 19:30 tot 22:00

Infosessie: Uw pensioen
in het vizier?

Dienstencentrum
Kortenberg

GC Colomba, Kleine Zaal

€ 2,50, kortenberg.kwandoo.com

Vrij 06/11/20
van 10:00 tot 12:00

AnthurMiddendorp, gegidst
bezoek anthuriumkwekerij
Veltem-Beisem

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek met eigen wagen
aan OC Berkenhof

€ 6, € 5 leden, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Vrij 06/11/20
van 14:00 tot 16:00

Speurneuzen in het bos

Bezoekerscentrum
Groene Vallei

Bezoekerscentrum Groene Vallei, gerd.vanthienen@natuurpunt.be
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps

Vrij 06/11/20, 13/11/20, Salsation kinderen
20/11/20 en 27/11/20
van 19:00 tot 20:00

Fidastic

Turnzaal De Negensprong

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Vrij 06/11/20, 13/11/20, Salsation volwassenen
20/11/20 en 27/11/20
van 20:00 tot 21:00

Fidastic

Turnzaal De Negensprong

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51

Za 07/11/20 en 21/11/20 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

Gemeenteplein, Everberg

www.kortenberg.be

Van za 07/11/20
tot ma 09/11/20

Winterkermis te Everberg

Za 07/11/20 om 18:00

Kaas- en Wijnavond

Scouts en Gidsen
Kortenberg

GC Colomba

www.scoutskortenberg.be

Zo 08/11/20
van 09:30 tot 17:00

Brabantwandeling 12 km
te Veltem

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Vertrek Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, www.witlooftrekkers.be,
0478 29 74 05

Zo 08/11/20
van 10:00 tot 12:00

Lezing door Brigitte Raskin:
De Taalgrens, of wat de
Belgen zowel verbindt als
verdeelt

vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

€ 11, € 10 leden, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Woe 11/11/20
van 13:00 tot 16:30

Eerste Hulp Bij O...

Jongeren voor Jongeren Scoutslokalen Kortenberg
vzw

€ 7, inschrijvingen@jongerenvoorjongerenvzw.be

Do 12/11/20
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

bloed@kortenberg.rodekruis.be

GC Colomba
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Organisator

Waar

Info

Do 12/11/20 om 20:00

'Tussen vasthouden en
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
loslaten’ - Workshop voor
ouders en andere supporters
van tieners

Za 14/11/20
van 10:00 tot 17:00

Warhol, the American
Dream Factory &
architectuurwandeling,
daguitstap Luik

vtbKultuur Kortenberg

Samenkomst station Kortenberg € 31, € 28 leden, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Zo 15/11/20
van 09:30 tot 17:00

Dagtocht 20 km 'Groene
wandeling rond Brussel'

Wandelclub De
Witlooftrekkers

Vertrek Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, www.witlooftrekkers.be,
0470 76 89 56

Zo 15/11/20 van 10:00
tot 11:00 en van 11:30
tot 12:30

Kunstendag voor Kinderen: Dienst Cultuur in
Poebel vertel (voor kinderen samenwerking met
van 2,5 tot en met 3,5 jaar) bibliotheek Kortenberg

OC De Zolder

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

Zo 15/11/20
van 10:00 tot 12:00

Maandelijkse wandeling:
thema herfst

Bezoekerscentrum
Groene Vallei

Bezoekerscentrum Groene Vallei, gerd.vanthienen@natuurpunt.be
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps

Di 17/11/20
van 19:30 tot 21:30

Visualiseer je dromen!

Markant GrootKortenberg

OC De Zolder

€ 15, € 8 leden, markantvzw.be

Di 17/11/20 en
woe 18/11/20

Bloemschikken

Die Blomme

GC Colomba

€ 60 voor 9 lessen van september 2020 tot
en met mei 2021 info: 02 759 20 09,
micheline.matterne@skynet.be of
0494 40 52 38, Patricia De Keyzer,
patriciadekeyzer@hotmail.com, 0486 72 00 79

Do 19/11/20 en
za 21/11/20
van 11:00 tot 13:00

Hotel Beethoven, gegidst
vtbKultuur Kortenberg
bezoek tentoonstelling Bozar
Brussel

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

Do 19/11/20
van 14:00 tot 16:00

Muzieknamiddag

Seniorenadviesraad en
het Welzijnshuis

GC Colomba

kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 20 80,
Gaby Leaerts, 0471 63 07 73

Do 19/11/20 om 20:00

Week van de smaak:
Een goede kokkin is een
tovenares die geluk uitdeelt

Dienst Cultuur in
samenwerking met
bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

€ 7, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Do 19/11/20 om 20:00

Winteravond:
Meer vliegtuigen boven
de Groene Vallei, gaat die
vlieger nog op?

Bezoekerscentrum
Groene Vallei

Bezoekerscentrum Groene Vallei, gerd.vanthienen@natuurpunt.be
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps

Vrij 20/11/20
van 14:00 tot 16:00

Mantelzorgwerking Praatgroep: Een lang en
gelukkig leven

Dienstencentrum
Kortenberg in
samenwerking met
Samana

OC Berkenhof, lokaal 0.4

Za 21/11/20 om 10:00

Digidokter: Bellen en
Bibliotheek Kortenberg Raadzaal Administratief Centrum Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
berichten sturen via internet
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Za 21/11/20 tussen
10:00 en 12:00

Voorleesweek: Verdwaal in
een verhaal

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Za 21/11/20

Dubbel-bubbel-concert

KH De Verbroedering

€ 7, info@verbroedering.be

GC Colomba

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

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

Zoeklicht · Kortenberg
november 2020

30

Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Zo 22/11/20
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Kortenberg

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Ma 23/11/20,
di 24/11/20,
woe 25/11/20 en
do 26/11/20
om 13:30 of om 19:30

Bloemschikreeks:
Bloemschikken doorheen
de seizoenen

Gezinsbond Erps-Kwerps Brassie WZC O.L.V. Van Lourdes, € 25 euro voor volledige lessenreeks,
- Kamperfoelie
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps
Anne Van Daele, 02 759 93 39,
Simone Goolaerts 02 759 82 16

Di 24/11/20
van 19:00 tot 22:00

Thema-avond voor
reanimatie en defibrillatie

Rode Kruis Kortenberg

Woe 25/11/20 om 20:00 Een eigen willetje. Lezing
voor ouders van peuters
(1-3 jaar)

Vertrek Dr. V. De Walsplein

Info

OC De Zolder

Kosteloos, www.witlooftrekkers.be,
02 759 68 13

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

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
in samenwerking met
de Gezinsbond

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

vtbKultuur Kortenberg

€ 11, € 10 leden, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Do 26/11/20,
za 28/11/20 en
vrij 04/12/20
van 10:00 tot 12:00

In de voetsporen van
Thomas Berg, literaire
wandeling Leuven

Vertrek bushalte Craenenplein
Kortenberg

Do 26/11/20 om 20:00

Film in de Bib: Dolor y gloria Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
in samenwerking met
Holebifestival

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

Vrij 27/11/20 om 20:00

Film in de Bib: Portrait de la
jeune fille en feu

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
in samenwerking met
Holebifestival

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

Zo 29/11/20 om 10:00,
om 11:30, om 14:00 of
om 15:30

Kom Sinterklaas en zijn
Pieten verwelkomen!

Dienst Jeugd

GC Colomba

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

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

Mondmasker

verplicht

Onthaal- & Snelbalie
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 9 tot 12 u.
Woensdag			
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Uitsluitend op afspraak
Mondmasker

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

Mondmasker

verplicht

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.

Mondmasker

verplicht

Recyclagepark
Mondmasker
verplicht
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

verplicht

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 oktober gebeuren voor het decembernummer,
en ten laatste op 25 november voor het januarinummer. Deze deadlines
zullen strikt worden toegepast.

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70
Tel. 02 755 22 80 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente 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

Activiteiten die in UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek en in tal van andere media.

Het volgende nummer verschijnt rond 1 december 2020. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 oktober worden
ingediend. Voorstellen voor het januarinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 november worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.

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.

De volgende redactieraad vindt plaats op 30 oktober 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.

Bedankt voor een
onvergetelijke zomer!
De zomer zit er al een tijdje op. Een merkwaardige zomer. Een COVID-19-zomer
waarin kinderen, jongeren, (bege)leiders en helpende vrijwilligers met heel wat
extra’s rekening dienden te houden. De gewone werking van de verenigingen
moest helemaal aangepast worden om te komen tot coronaveilige initiatieven.
Geen evidente zaak! Toch kunnen heel wat kinderen en jongeren terugkijken
op een mooie, actieve, speelse, sportieve en avontuurlijke zomer waarin ze konden deelnemen aan tal van kampen of opvanginitiatieven van onze verenigingen! Het gemeentebestuur wil iedereen hartelijk bedanken om al het mogelijke én onmogelijke te doen om de kinderen en jongeren uit onze gemeente
zo’n onvergetelijke tijd te bezorgen! Dat alle kampen en initiatieven veilig en
vlot verlopen zijn, is jullie verdienste! Bedankt!
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