LOKAAL KOPEN WERKT
Lokaal kopen zit helemaal in de lift. “Dat merken onze
landbouwers en lokale handelaars”, zegt schepen van landbouw
René De Becker. “We merken dat heel wat inwoners de goede
kwaliteit van de lokale producten erg appreciëren. Bovendien
steun je de lokale ondernemer en beperk je het vervuilend
transport.”
Ook de Kortenbergse cadeaubon kreeg een upgrade. Deze
bestaat nu immers ook in digitale vorm. Heel wat ondernemers
sloten dit initiatief in de armen. Dankzij de inzet van onze
collega David Haelterman (Open VLD) werd deze bon een
echt succes. Bovendien krijgen onze lokale ondernemers de
kans om gratis te adverteren in een eindejaarsbrochure.

C O R O N A P R O O F

René is blij met de extra aandacht voor lokaal kopen

KORTENBERG HELPT
Ook tijdens deze ‘lockdown light’ blijft het initiatief
‘Kortenberg Helpt’ verder bestaan.
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VECHT MEE TEGEN HET VIRUS
Beste inwoners,

De voorbije weken en maanden testten jammer genoeg
veel inwoners positief op het coronavirus. Daar zaten ook
kinderen tussen. De cijfers voor Kortenberg zijn op dit
moment slechter dan op vele andere plaatsen. Je kent
misschien zelf ook iemand die door het virus gestrikt
werd. We moeten samen front vormen tegen het virus,
jong én oud. De enige manier om het tegen te houden, is
minder met elkaar afspreken, hoe hard dat ook is. Op die
manier beschermen we niet alleen onszelf, maar ook de
verpleegkundigen, zorgkundigen en artsen die keihard
vechten voor elke coronapatiënt.
Ik ben vandaag als burgemeester, maar ook als huisarts
en als mama, erg bezorgd. Ik heb al heel wat besluiten
genomen die strenger zijn dan de nationale maatregelen.
Zo moet je op drukke plaatsen en in schoolomgevingen
verplicht een mondmasker dragen. Dat was ook het
geval op onze kerkhoven tijdens de drukke periode van
Allerheiligen. Onze politie zal die mondmaskerplicht
streng doen naleven. In september zijn we in onze scholen
strenger gestart dan strikt noodzakelijk. Veel verenigingen
pauzeerden ook de activiteiten voor kinderen jonger dan 12.

“Vrijwilligers kunnen zich aanmelden om anderen
te helpen met boodschappen, het koken van
eten, het verzorgen van huisdieren of een
telefoontje te doen naar wie daar nood aan
heeft”, zegt gemeenteraadslid Francis Peeters.
“Het Welzijnshuis koppelt die vrijwilligers aan de
vragen van Kortenbergenaars”, vult Maria Helsen
aan. Aanmelden kan via de website
van de gemeente of op het telefoonnummer
02/755 22 77.
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We blijven voor jullie zorgen. Kinderen van ouders die niet
kunnen telewerken en kinderen uit kwetsbare thuissituaties
konden tijdens de verlengde herfstvakantie terecht in
de noodopvang bij Ferm. Onze senioren contacteren we
geregeld. Zo weten we zeker dat het goed met hen gaat.
‘Kortenberg Helpt’ zorgt ervoor dat we vrijwilligers kunnen
inschakelen waar nodig. Onze diensten en ikzelf staan klaar
om jou te helpen als het nodig is.
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Helpt

Lees meer nieuws

OP ONZE WEBSITE
COLOFON

KORTENBERG.CDENV.BE

kortenberg.cdenv.b

Je kan er ook inschr
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Maar ook jij kan helpen. Door te zorgen voor familie en
buren bijvoorbeeld. Door boodschappen te doen voor
ouderen. Je kan onze handelaars steunen door lokaal te
kopen. Want deze crisis treft ook hen zeer zwaar.
Vandaag vraag ik je met de grootste aandrang om je strikt
aan de maatregelen te houden die de overheid oplegt. Want
ik ben fier op ons dorp, fier op de Kortenbergenaar. Omdat
ik weet waar we samen toe in staat zijn.
Ik besef goed dat wat we nu van je vragen, niet evident is.
Deze situatie weegt zwaar door voor kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen. Maar als we er samen voor gaan,
dan komen we
er zeker sterker
uit. Dan zit er een
kans in dat we in
beperkte kring
Kerstmis kunnen
vieren. Zonder
te gek te doen,
natuurlijk.
In dit huis-aanhuisblad lees je
hoe we deze crisis
willen aanpakken
en verzachten voor
onze inwoners.
Alexandra
Thienpont,
burgemeester
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Heeft u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
cdenvkortenberg
cdenvkortenberg
cdenvkortenberg
VU Carla Demaertelaere - Stationstraat 76 - 3070 Kortenberg

20_001_CDV_KOR_A3_Folder-3.indd 1-2

18/11/2020 14:48

Kristien en Hendrik aan één van de vele trage wegen

KINDEROPVANG EN CRÈCHES:
PARTNERS VAN OUDERS
Werken, boodschappen doen, de tuin onderhouden, … Het is allemaal
niet eenvoudig als de kinderen thuis rondhuppelen zoals bij de vorige
lockdown.
“De voorbije maanden toonden onze scholen erg veel veerkracht”, zegt
schepen van onderwijs en kinderopvang Ann Vannerem. “We investeerden
extra in digitale middelen, handgel én in personeel. Zo zorgen we als
gemeente voor extra leerkrachten. Op die manier hebben we een buffer
wanneer leerkrachten ziek worden”.
We konden ook rekenen op de inzet van onze medewerkers in de
kinderopvang. “Onze kinderverzorgsters in de crèches leveren uitstekend
werk in moeilijke omstandigheden,” zegt Erna Abeloos. Zij is lid van
het BCSD (Bijzonder Comité van de Sociale Dienst) en verantwoordelijk
voor kinderdagverblijf De Rakkers. “We bleven tijdens de lockdown
zoveel mogelijk open voor de opvang van de kleinsten. Zo kon iedereen
aan de slag blijven. Zeker voor onze zorgverleners en mensen die bij de
hulpdiensten werken is dat erg belangrijk”.

FIETSEN EN WANDELEN
IS HELEMAAL TERUG
Omwille van de coronacrisis fietsen en wandelen we meer in eigen streek. Dat is ook schepen van milieu
Kristien Goeminne niet ontgaan. “Onze inwoners ontspannen massaal op de fiets en herontdekken ook de
trage wegen volop. Dat mogen we niet verloren laten gaan. Samen met collega Stef Ryckmans (Open VLD)
moedigen we inwoners aan om te blijven fietsen. Zo verscheen de boodschap ‘Blijven fietsen allemaal’ op
verschillende fietsroutes.”
“Ondertussen werken we verder aan betere trage wegen, schoolstraten en aan de aanleg van een fietspad
op de Hulstbergstraat in Meerbeek ”, vult gemeenteraadslid Hendrik Trappeniers aan.
“Daarnaast kwamen er ook heel wat fietsstraten bij in onze gemeente. In deelgemeente Kortenberg werd
zelfs een hele fietszone ingericht. Op die manier kunnen onze kinderen veiliger naar school fietsen.”

Ann en Erna aan één van onze vele prachtige
kinderopvanginitiatieven

IEDEREEN MEE, OOK DIGITAAL

AANDACHT VOOR JONGEREN
De zomervakantie ligt al een tijdje achter ons. Onze jongeren blikken
tevreden terug op die periode. “Onze jeugdverenigingen organiseerden
kampen in bubbels,” zegt gemeenteraadslid Jonas Piot (Jong CD&V). “Ik
maakte vanop de eerste rij zo’n kamp mee en moet zeggen dat ze dat
fantastisch deden. We kregen geweldige reacties van de jongeren én hun
ouders.”

“Ten slotte bezorgden we alle cliënten van
voedselhulp een beschermingspakket met alcoholgel,
handzeep, zakdoekjes en mondmaskers,” vertelt
BCSD-lid Marie-Jeanne De Coster.

“We willen ervoor zorgen dat iedereen digitaal mee
is,” zegt schepen en BCSD-voorzitter Wim Moons.
“Daarom helpen we zowel jongeren als ouderen die
minder goed met de computer overweg kunnen.
Samen met de vzw Beego ondersteunen studenten
kwetsbare gezinnen bij het gebruik van de computer.”

“De sportdienst liet zich van haar meest creatieve kant zien,” vertelt
gemeenteraadslid Gabriëla Langmans (Jong CD&V) enthousiast. “Zo
werd er een pop-up skateparcours ingericht en konden de kinderen
zich uitleven in een pannakooi (een mini-voetbalveld). Die initiatieven
moeten volgens mij ook mogelijk blijven als het virus verdwenen is.”

“Voor onze senioren willen we, wanneer de regels dat
toestaan, een wekelijkse wandeling organiseren,”
zegt BCSD-lid Marleen Poels. “Zo kunnen zij samen
hun benen strekken, want dat vinden ze erg belangrijk.
Daarnaast openden we in september ook een
beweegroute. Die start aan Berkenhof en eindigt aan
de Oude Abdij.”

“Ook in onze jeugdhuizen kwamen jongeren coronaproof samen.
De jeugddienst ondersteunde ons daarbij”, vertelt gemeenteraadslid
Barbara Vermeulen (Jong CD&V). Zij is zelf ook een trouwe bezoeker
van jeugdhuis Den Aap. “Daarnaast ben ik blij met de financiële steun
die verenigingen krijgen. Zij hebben nu minder inkomsten omdat
bijvoorbeeld eetfestijnen
niet kunnen doorgaan.”
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Tijdens de eerste lockdown kregen heel wat gezinnen
van de school een laptop in bruikleen. Dankzij de
Lions Club werden ook tablets bezorgd aan gezinnen
die dat nodig hebben.

“Een ‘schoolbabbel’ zorgt er dan weer voor dat
de communicatie tussen school en ouders vlotter
verloopt,” zegt BCSD-lid Maria Adriaensen. “Ouders
krijgen zo een beter contact met de school en kunnen
hun kinderen beter begeleiden. ”

Wim, Maria, Marie-Jeanne, Marleen en Erna
willen iedereen digitaal mee
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