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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 0900 10 500 (max. € 0,50 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk) of op de webstek www.apotheek.be.

Wachtdienst huisartsen

Bij afwezigheid van uw huisarts, ‘s nachts, tijdens het
weekend (zaterdagochtend 8 u. tot maandagochtend 8 u.) en
tijdens de feestdagen, kunt u de dokter van wacht bereiken op het
telefoonnummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min. vanaf het vaste
telefoonnetwerk).

Wachtdienst tandartsen

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

Wachtdienst dierenartsen

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten), Bertem,
Steenokkerzeel, Zaventem
31 augustus -1 september: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
7-8 september: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
14-15 september: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
21-22 september: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
28-29 september: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63

Ã

Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
31 augustus-1 september: Dr. De Ruyck - 0477 88 10 81
7-8 september: Dr. Lievens - 02 759 39 21
14-15 september: Dr. Peeters - 02 767 73 20
21-22 september: Dr. Clarysse - 02 688 29 08
28-29 september: Dr. Tourlouse - 02 688 29 61

Zitdag RSVZ

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ) heeft zijn zitdag in Kortenberg geschrapt. Voortaan kunt u
terecht in het Administratief Centrum van:
• Leuven: elke dag tijdens de kantooruren
• Zaventem: iedere derde maandag van de maand van 10 tot 11 u.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 2 september van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Hensmans van
het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is gratis.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 11.45 u.
gratis terecht bij de Sociale Dienst van het OCMW. Bij voorkeur vooraf
contact opnemen: 02 755 23 20.

Gratis veiligheidsadvies woning
016 85 34 00
technopreventie@politieherko.be.
www.politieherko.be

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij Woonwijzer.
Woonwijzer is bereikbaar op 0496 12 86 64 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdag van
9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. is er spreekuur in het Administratief
Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

Huisvuilkalender

Dinsdag 3 september: pmd en gft
Dinsdag 10 september: huisvuil
Vrijdag 13 september: papier en karton
Dinsdag 17 september: pmd en gft
Dinsdag 24 september: huisvuil

Reiniging Leuvensesteenweg
centrum Kortenberg
Maandag 7 oktober

Gratis ﬁetsgraveren

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

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) 016 85 34 00 of
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
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 (vroeger VMW) EK-EV-ME-deel KO
02 238 96 99
Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren) –
02 739 52 11 (na 16 u.)
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 016 30 13 40
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Gemeenteraad van 3 juni 2013
• De gemeenteraad werd in kennis gesteld van het feit dat Koen Van
Roey tot en met 18 juni 2013 waarnemend voorzitter van de
gemeenteraad zou zijn, ter vervanging van Chris Taes.
• De gemeenteraad heeft kennis genomen van het ﬁnancieel rapport
van het eerste kwartaal van 2013, van het proces-verbaal van het
kasonderzoek van de gemeente op 30 april 2013 en van de deﬁnitieve vaststelling door de provinciegouverneur van de jaarrekening
voor 2011 van het OCMW van Kortenberg.
• Het bedrag van de ﬁetsvergoeding voor woon-werkverkeer van het
gemeentepersoneel wordt met ingang van 1 januari 2013 vastgesteld op 22 cent per kilometer.
• De gemeenteraad stelde naar aanleiding van enkele recente wetswijzigingen de geactualiseerde rechtspositieregeling voor het
Kortenbergse gemeentepersoneel vast.
• Alle gemeentediensten zullen op 10 november 2014 gesloten zijn.
• Er wordt een tijdelijke contractuele voltijdse betrekking vacant verklaard zonder diplomavereiste voor de duur van 1 jaar voor een
diensthoofd Gemeentelijke Werkplaatsen.
• De volgende personen worden aangesteld als leden van de gemeentelijke commissie erfgoed:
- Afgevaardigde ambtenaren: één ambtenaar namens Monumenten
en Landschappen Vlaams-Brabant, het diensthoofd ruimtelijke
ordening van de gemeente Kortenberg en het diensthoofd vrije tijd
van de gemeente Kortenberg
- Afgevaardigden van gespecialiseerde verenigingen: Daniel Claes
en Walter Sevenants namens het Erfgoedhuis Kortenberg vzw,
Paul van Leest namens Natuurpunt Kortenberg en Johan Bonnast
namens de Landbouwraad
- Externe deskundigen: architecten Nele Beyens en Kristien Hermans,
doctor in de moderne geschiedenis Henri Vannoppen, licentiaat
geschiedenis Chris Borgions en licentiaat archeologie Sophie Declerq.
- Afgevaardigde van het schepencollege: de schepen van monumentenzorg of zijn plaatsvervanger maakt deel uit van de vergadering met raadgevende stem.
• De volgende personen worden aangesteld als leden van de Raad van
Beheer van het gemeenschapscentrum Colomba:

© Evgenia Belyaeva

Gemeenteraad

•

•

•

•
•

- Gebruikers: Guido Craps (vtbKultuur), Joris De Meutter (Senioren
adviesraad), Gerdy Gyselinck (Jump Up), Hadewig Van Tricht
(Scouts en Gidsen Kortenberg), Heidi Debaetselier (Muchachos),
Ann Van Eeckhaute (De Krakende Spieren) en Erik Rombauts
(Jeugdraad)
- Fracties: Svenja Roevens, Anja Cerstiaens en Gaby Fiddelers voor
CD&V, Chris Wynants, Hans Vanhoof en Kristof Van Roey voor N-VA,
Willy Trappeniers voor Open Vld en Mia Brumagne voor Groen.
De gebruiksovereenkomsten voor de jeugdverenigingen chiro
Everberg, chiro Erps-Kwerps en scouts Kortenberg werden goedgekeurd door de gemeenteraad.
De lastvoorwaarden en de raming voor de opmaak van de omgevingsanalyse Ruimtelijke Ordening van de gemeente Kortenberg
werden goedgekeurd door de gemeenteraad. De kostenraming
bedraagt 60.500 euro inclusief 21% btw.
De lastvoorwaarden, het bestek en de raming voor het groenonderhoud van september 2013 tot en met februari 2017 werden goedgekeurd door de gemeenteraad. De kostenraming bedraagt
381.072,20 euro inclusief 21% btw.
De voorstellen tot wijziging van het zoneringsplan zoals overlegd
met Aquaﬁn werden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Ook volgende punten werden besproken: resultaten metingen
sluipverkeer, maximumcapaciteit in de gemeentescholen in
Kortenberg, Kortenberg: een bloemrijke gemeente, Kortenberg: een
artistieke gemeente, twintig jaar stedenband Kortenberg – Parcé.

Gemeenteraad van 17 juni 2013
De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het beleidsprogramma 2013-2018 voor de gemeente Kortenberg.

Volgende gemeenteraad
Maandag 2 september 2013
De gemeenteraad begint telkens om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op onze gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Algemene Zaken
via algemenezaken@kortenberg.be.
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Burgerzaken
MET VERIFIEER ZET DE GEMEENTE KORTENBERG EEN VOLGENDE STAP IN DE NIEUWE DIGITALE WERELD
GEMEENTEBESTUUR

Dankzij VERIFIEER hoeft u zich niet meer te verplaatsen naar het
Administratief Centrum om documenten van uw gemeentebestuur te
ontvangen! Het kenbaar maken van uw e-mailadres volstaat om een
rechtsgeldig document te ontvangen.
Met VERIFIEER zet de gemeente Kortenberg een volgende stap in de
nieuwe digitale wereld.
VERIFIEER is een vernieuwende technologie die onze administratie toelaat om zowel papieren als online documentenstromen digitaal te
ondertekenen en een extra beveiligingsniveau mee te geven. Een door
u aangevraagd document dat de ambtenaar opmaakt, wordt aangevuld
met de nodige elektronische handtekening(en) en beveiligde code. Dit
document wordt vervolgens naar u verzonden.
Wanneer u een document online aanvraagt (via het webloket) kan dit
document online verstuurd worden en bekomt u een geldig onlinedocument dat u dan weer kan doorsturen naar derden. U kunt dit document ook rechtsgeldig afdrukken en bezorgen aan de aanvrager.
Veriﬁcatie kan zonder speciale extra scanners, hardware en/of software.
VERIFIEER maakt de aan u afgeleverde documenten, ook wanneer ze
zijn afgeprint, juridisch rechtsgeldig.
• Beveiliging: alle acties worden uitgevoerd in een beveiligde
webomgeving met extra eID login beveiliging
• Veriﬁcatie: documenten (door de gemeente opgemaakt) zijn ook
buiten onze diensten of door derden (notarissen, ﬁnanciële instellingen,…) controleerbaar en rechtsgeldig
• Authenticatie: digitaal ondertekenen verzekert 100% echtheid
van zowel het digitale als afgedrukte document
Via VERIFIEER kunt u ook documenten van overheden controleren op
authenticiteit.

• U ontving een digitaal ondertekend document (pdf)
U kunt met de code in het digitale document bovenstaande weg
volgen (controle via de code).
U kunt in het pdf-document zelf de nodige controle uitvoeren door
de ondertekening van het document te controleren op de startpagina van www.kortenberg.be - meer info hierover vindt u op
www.kortenberg.be (E-Loket / VERIFIEER).
De controlefunctie via VERIFIEER is steeds beschikbaar zodat elke
mogelijke twijfel over authenticiteit kan worden weggenomen.
Voordelen
• Door gebruik van VERIFIEER winnen we tijd, u bent zeker van een
snelle afhandeling en het document is te allen tijde 100% traceerbaar.
• Overal en altijd (24/7) toegang tot controle van belangrijke documenten
• Eenvoudige authentiﬁcatie en toegang
• Traceerbaarheid van documenten: wie heeft ze opgemaakt,
wanneer en door wie werden ze geconsulteerd, ...
Momenteel kunnen reeds volgende documenten met
VERIFIEER digitaal verstuurd worden:
samenstelling gezin, uittreksel strafregister, bewijs van woonst, bewijs
van nationaliteit (enkel voor Belgische inwoners), bewijs van leven,
ontvangstbewijs adreswijziging, uittreksel bevolkings- of vreemdelingenregister, uittreksels burgerlijke stand (indien de akte in Kortenberg
opgesteld werd). Uiteraard zullen in de toekomst, naast de dienst burgerzaken, ook andere diensten via elektronische weg, documenten
kunnen versturen. Wij houden u hiervan via Zoeklicht op de hoogte.
Een aantal activiteiten zullen altijd nog aan de loketten moeten uitgevoerd worden omdat de wetgever dat zo heeft bepaald (wettiging
handtekening, wilsverklaring euthanasie, orgaandonatie, ...)
Meer info: www.veriﬁeer.be

Om een document te controleren hebt u twee mogelijkheden:
• U ontvangt een papieren document
Met de unieke code (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) kunt u, of een derde aan
wie u het document geeft, via de website www.veriﬁeer.be het
geschrift controleren.
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Lokale economie
MAAK KENNIS MET HET BESTUUR VAN DE RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE
Op 25 april 2013 werd het bestuur
voor de Raad voor Lokale Economie
opnieuw voor drie jaar verkozen. De
Raad voor Lokale Economie is een
oﬃcieel orgaan dat het College van
Burgemeester en Schepenen advies
geeft bij het gemeentelijk beleid ten aanzien van de verdediging van de
economische, sociale en culturele belangen van de Kortenbergse
ondernemingen.
Voor alle vragen, suggesties, opmerkingen, ... omtrent de lokale economie van Kortenberg, kunt u het bestuur van de RLE bereiken via het

e-mailadres RLE-bestuur@kortenberg.be of u kunt hen persoonlijk
contacteren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabine Ledens, schepen van Lokale Economie, 0486 85 36 50
Danny Cludts, voorzitter van de Raad voor Lokale Economie, 02 759 67 93
Karla Vandecasteele, ondervoorzitter, 02 251 15 65
Kristof Van Roey, secretaris, 0472 99 62 67
Erik Vangrunderbeeck, penningmeester, 0476 87 53 37
Jan Brutin, bestuurslid, 0475 37 57 37
Juliaan Wauters, bestuurslid, 0473 79 29 44
Soﬁe Stiers, bestuurslid, 0496 64 51 13

DE RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE INFORMEERT DE ONDERNEMERS:
Afwijkingen op de wekelijkse rustdag: aanvragen
Het College van burgemeester en schepenen kan in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van de eindejaarsperiode en solden of ter gelegenheid van een braderij, avondmarkt,...
afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag
verlenen aan handelaars of ambachtslieden in Kortenberg.

Walsplein 30 te 3070 Kortenberg. De aanvraag vermeldt de reden en de
datum(s) waarvoor de afwijking wordt gevraagd.
Na advies van de Raad voor Lokale Economie, beslist het College van
Burgemeester en Schepenen over de afwijkingen die het wenst toe te
staan, rekening houdende met het algemeen nut en de economische
noodwendigheden.

Deze afwijkingen gelden voor geheel Kortenberg.
Er kunnen per jaar maximaal 15 afwijkingen op de rustdag en 15 afwijkingen op het sluitingsuur worden toegestaan.
Eén of meerdere handelaars of ambachtslieden, of een vereniging van
handelaars of ambachtslieden, die dergelijke afwijking(en) wensen te
bekomen, kunnen een aanvraag tot afwijking indienen. Deze aanvraag
moet schriftelijk en tijdig gericht worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen, dienst voor Lokale Raad Economie, De

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag: 2013
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft al een aantal dagen
vastgelegd waarvoor een afwijking op de wekelijkse rustdag wordt
toegestaan. Zo krijgen de handelaars in Kortenberg de mogelijkheid om
een zondagopening te organiseren op zondag 27 oktober, 3 november,
10 november, 17 november, 24 november, 1 december, 8 december,
15 december, 22 december en 29 december 2013.

KORTENBERGSE KLANTENDAG

Op zaterdag 28 september organiseert UNIZO Kortenberg met de steun
van de raad voor lokale economie (RLE ) de Kortenbergse Klantendag. De
klanten worden door de Kortenbergse handelaars verwend op een verkeersvrije Leuvensesteenweg. De dag gaat van start om 10 u. en duurt tot 18 u.
Doorlopend zijn er diverse stands van de handelaars te bezoeken en kunnen
de kleinsten zich uitleven op springkastelen.
Om 13 u. wordt de Kortenbergse Klantendag oﬃcieel geopend door het
college van burgemeester en schepenen. Gedurende de gehele dag
vinden er nog verschillende demonstraties en optredens plaats.

Verkeersvrije Leuvensesteenweg
’s Ochtends wordt de Leuvensesteenweg vanaf 6 u. gereinigd. Het
gebruikelijke parkeerverbod is dan van kracht en ook nu zal de politie
de voertuigen in overtreding laten wegtakelen. Er wordt een omleiding
voorzien langs de Karterstraat-Brouwerijstraat in de richting van
Brussel en langs de Beekstraat-Kiewitstraat in de richting van Leuven.
De Hofstraat wordt aan één zijde parkeervrij gemaakt.
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Mobiliteit
FOUTPARKEREN ... U DOET ER TOCH NIET AAN MEE?
GEMEENTEBESTUUR

Kortenberg en Herko zetten in op correct parkeren
Het verschil tussen juist en fout parkeren is meestal maar een kwestie
van enkele meters. Wat langer zoeken of een beetje verder stappen kan
u al snel een reglementaire parkeerplaats opleveren, zonder andere
(zwakke) weggebruikers te hinderen en/of in gevaar te brengen.
Foutparkeren is een dagelijks weerkerend probleem en een bron van
ergernis voor vele inwoners en weggebruikers. Daarom slaan het
gemeentebestuur van Kortenberg en de politiezone Herko de handen in
elkaar door een sensibiliseringscampagne op touw te zetten rond het
parkeren volgens de wegcode.
In eerste instantie zal de focus gelegd worden op onveilige situaties in
de dorpskernen, in schoolomgevingen en op schoolroutes. De gemeenschapswachten krijgen de opdracht te sensibiliseren, de politie zal
gericht controleren.

GEMEENTEBESTUUR

Herko ontwierp een brochure met een helder overzicht van de meest voorkomende verkeersinbreuken inzake stilstaan en parkeren. In Zoeklicht van
oktober en november zal ook dieper ingegaan worden op de parkeerregels.
Correct parkeren ... U doet toch mee?
We vragen de inwoners om correct te parkeren, ook voor een kortere
tijdspanne. U kunt de actie mee in beeld brengen door de aﬃche op de
achterﬂap van dit nummer van Zoeklicht als raamaﬃche op te hangen.
Als u uw exemplaar van Zoeklicht niet graag beschadigt, maar de campagne toch mee bekend wil maken, kunt u het campagnebeeld ook
downloaden via de gemeentelijke webstek www.kortenberg.be
(Mobiliteit / Signalisatie en reglementering / Actie foutparkeren) en
vervolgens afdrukken en ophangen. Op deze plek op de website vindt
u trouwens ook een folder over deze campagne.
Alleen samen kunnen we zorgen voor een verkeersveilige omgeving.

EEN BEETJE VAN UW VRIJE TIJD = VOOR ONZE SCHOOLKINDEREN MEER VEILIGHEID
GEZOCHT: GEMACHTIGDE OPZICHTERS!

Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan hun kinderen naar school te sturen met de
ﬁets, te voet of zelfs met de bus. Kinderen zelf met de auto naar school
brengen lijkt veiliger, maar zorgt dan weer voor meer auto’s in de schoolomgeving, waardoor het onveiligheidsgevoel verhoogd wordt.
Door gemachtigde opzichters in te zetten op gevaarlijke oversteekpunten in de schoolomgeving, krijgen ouders alsnog de kans om hun kinderen zelfstandig naar school te laten gaan.
De gemeente Kortenberg is daarom binnen het kader van een actief
verkeersbeleid op zoek naar gemachtigde opzichters. Een gemachtigde
opzichter is herkenbaar aan de driekleurige armband die de naam van
de gemeente draagt en aan het C3-bordje op steel.
Als ook u wilt bijdragen tot meer veiligheid rondom de school, dan kunt
u zich nu kandidaat stellen en gemachtigd opzichter worden. Door uw

engagement krijgen vele jonge ﬁetsers en voetgangers de kans om
veilig en zelfstandig naar school te gaan.
Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden, ... Kortom: iedereen die zich één of meerdere ochtenden of namiddagen per week een uurtje vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap.
Na een theoretische en praktische opleiding van maximum één dag
wordt u door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren,
gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken. Deze opleiding zal gegeven worden op woensdag 9 oktober van 13.30 tot
± 16 u. Daarna kunt u dadelijk aan de slag. Voor de uitreiking van het
oﬃciële diploma ontvangt u een uitnodiging voor de receptie van de
dag van de nieuwe inwoner.
Wenst u de opleiding te volgen, maar bent u op woensdag 9 oktober niet
beschikbaar? Aarzel niet om contact op te nemen met de mobiliteitsdienst.
De lokale politie verzorgt de gratis theoretische en praktische opleiding.
Het gemeentebestuur zorgt voor uw uitrusting: een C3-bordje, een
ﬂuohesje en een driekleurige armband.
Hebt u tijd voor meer veiligheid voor onze kinderen?
Dan kunt u zich inschrijven tot 4 oktober 2013:
mobiliteit@kortenberg.be – 02 759 98 28
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Ruimtelijke ordening
LEVENSLANG EN AANPASBAAR WONEN
Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, denkt u best ook aan de toekomst,
want achteraf aanpassen kost meer tijd, geld en energie!
‘Levenslang wonen’ is een maatregel die duurzaam wonen in Vlaanderen
promoot.
Levenslang en aanpasbaar wonen (of ‘meegroeiwonen’) houdt in dat u
uw huis zo bouwt of verbouwt dat het gemakkelijk aan de veranderende levensomstandigheden aangepast kan worden. Zo voorkomt u te
moeten verhuizen uit de vertrouwde leefomgeving omdat de woning
niet meer voldoet aan uw noden. Zo bespaart u ook dure aanpassingswerken achteraf. Een levenslange woning is geschikt voor heel veel
verschillende mensen, groot en klein, jong en oud, …
Bij het bouwen van een nieuwe woning of een grondige verbouwing
houdt u dus best rekening met een reeks voorwaarden betreﬀende toegankelijkheid, veiligheid en comfort.
Een toegankelijke woning is een woning waarin iedereen kan leven,
ongeacht de leeftijd, de lichamelijke kenmerken, capaciteiten of beperkingen.
Een woning is veilig als er geen ongelukken gebeuren door fout
gedimensioneerde ruimtes en gevaarlijke punten in de woning.
Wie minder mobiel is en zeer gebonden is aan zijn woning, kan in een
levenslang aangepaste woning genieten van een hoger comfort.
Met een paar kleine en goedkope aanpassingswerken, kunt u in uw
eigen huis blijven wonen. Houd bij de opmaak van uw bouwideeën en
-plannen zeker rekening met de veranderende behoeften in de toekomst zoals gezinsuitbreiding of -inkrimping, ouderdom, handicap,...

Een aantal aandachtspunten die het mogelijk maken dat een woning
mee kan evolueren met deze wijzigende behoeften (zonder dat dit veel
geld hoeft te kosten) zijn:
• Drempels en onnodige niveauverschillen tussen woonvertrekken
vermijden
• Ruimtes zo organiseren dat ze later een nieuwe functie kunnen krijgen (bijvoorbeeld een bureau op het gelijkvloers dat kan omgevormd worden tot een slaapkamer of badkamer)
• Deuren (85 cm) en gangen (100 cm) verbreden om met een kinderwagen of een rolstoel binnen te kunnen
• Een rechte trap plaatsen zodat later eventueel een stoellift gemonteerd kan worden
• Het raamoppervlak voldoende groot maken zodat er goed verlucht
kan worden en er natuurlijk licht binnenvalt
• Een inloopdouche installeren waarbij de vloer van de douche op
hetzelfde niveau is als de badkamervloer
• Een voldoende ruime gang en toilet voorzien
Voor een aantal van deze werken kunt u als oudere of persoon met een
handicap een premie aanvragen.
Voor meer informatie over dit artikel of met al uw andere vragen
over wonen kunt u terecht bij Greet Boes van de Woonwijzer.
U bereikt haar telefonisch op 0496 12 86 64 of
via kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be.
Elke woensdag tussen 9 en 12 u. en 13 en 16 u. kunt u langskomen
tijdens het spreekuur op de dienst Ruimtelijke Ordening in het
Administratief Centrum (De Walsplein 30).
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Milieu
(Milieudienst Kortenberg met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en Dialoog vzw)
GEMEENTEBESTUUR

INFOSESSIE ‘UW EIGEN HUIS ENERGIEZUINIG VERBOUWEN’
U gaat bouwen of verbouwen? Hoe stelt u een globaal eisenprogramma voor architect en
aannemer op? Wat zijn de valkuilen, hoe kunt u het project faseren en ﬁnancieren? U leert hoe
u met goede planschikking met minder m² toch meer comfort krijgt. Het gaat om het globaal
bouwproces, maar bekeken vanuit het oogpunt van de energiezuinige bouwer.
Dinsdag 17 september om 20 u.
Administratief Centrum, De Walsplein 30 in Kortenberg, Zaal Blauwgrond

Deelname is gratis.
Voor informatie kunt u terecht bij de gemeentelijke milieudienst:
milieu@kortenberg.be of 02 755 22 65

OPEN MAR
GEMEENTEBESTUUR

Op zaterdag 5 oktober organiseert de MilieuAdviesRaad (MAR)van
Kortenberg een Open MAR: een bezoek aan het Silsombos onder leiding van een deskundige gids. Een unieke gelegenheid om dit prachtig
stukje natuur in onze gemeente wat beter te leren kennen.
Om een idee te hebben van het aantal deelnemers en te weten hoeveel
gidsen er moeten voorzien worden, is inschrijving voor deze wandeling
noodzakelijk. Inschrijven kan tot 21 september bij de milieudienst
van de gemeente per mail (milieu@kortenberg.be) met vermelding
Open MAR Silsombos en het aantal personen dat u wenst in te schrijven,
of telefonisch (02 755 22 18). De wandeling wordt gratis aangeboden
door de MAR.
Plaats van afspraak: kijk-doe-speelboerderij ‘t Silsomhof, Olmenhoekstraat 49, Erps-kwerps. Start om 14 u. voor een wandeling van

ongeveer twee uur. Als afsluiter kan nog een drankje op ‘t Silsomhof
genuttigd worden. Laarzen zijn noodzakelijk. De wandeling is niet
geschikt voor kinderwagens of rolstoelen.

BRANDHOUT OP STAM TE KOOP
Bosgroep Dijle-Geteland vzw organiseert een openbare verkoop van brandhout uit de bossen van haar leden. De verkoop gaat door op
maandagavond 30 september in Zaal de Velpe , Velpestraat 47 te Bierbeek om 19.30 u. Wilt u brandhout (op stam) kopen of hebt u
als boseigenaar zelf brandhout in de aanbieding in uw bos? Contacteer Bosgroep Dijle-Geteland vzw via dijlegeteland@bosgroep.be
telefoon 016 84 55 39, fax 016 84 56 11.
Een bosgroep is een vereniging die boseigenaars helpt bij het beheer van hun bos, hun advies is gratis. Bent u boseigenaar? Vraag een
gratis infopakket aan!
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Welzijn
PLANTJESWEEKEND VAN KOM OP TEGEN KANKER!
Het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker komt eraan. Deze actie wordt in onze gemeente georganiseerd door
de Welzijnsraad. Vorig jaar werden zo’n 1150 plantjes verkocht. De actie gaat dit jaar door op 12, 14 en 15 september.
De Welzijnsraad zoekt nog vrijwilligers om aan deze campagne deel te nemen. U opgeven als vrijwilliger kan bij
Michèle Geets, dienst welzijn op 02 755 22 86 - welzijn@kortenberg.be of bij Walter Geuens op het nummer
0499 733 686 - walter.geuens2@telenet.be.

STOPPEN MET ROKEN!
Dit jaar organiseert de Welzijnsraad in samenwerking met LOGO OostBrabant en Ready2improve een rookstopcursus. We organiseren dit in
groep omdat dit helpt om te stoppen en u hierover kunt praten met
medestoppers. De cursus start in oktober en loopt over acht sessies in
twee maanden. Hebt u dus zin in een frisse start voor een gezonder
leven, schrijf u dan in voor deze cursus. Deze cursus wordt begeleid
door Johan Swennen, erkend tabakoloog. De cursus zal van start gaan
op dinsdag 1 oktober om 19.30 u. in het dienstencentrum Berkenhof.
De eerste maal betaalt u 30 euro die volledig terugbetaald wordt door
de ziekteverzekering, de volgende sessies kosten 25 euro waarvan
20 euro wordt terugbetaald.

De andere data van samenkomst zijn 8, 15 en 22 oktober, 5, 12, 19 en
26 november.
Inschrijven bij dienst welzijn: 02 755 22 86 of welzijn@kortenberg.be

OPROEP VOOR DE WELZIJNSRAAD
De Welzijnsraad is een gemeentelijke adviesraad. De Welzijnsraad heeft tot doel het meewerken aan de ontwikkeling van een doeltreﬀend welzijnsbeleid in de gemeente, dit wil zeggen een beleid voor iedereen dat gericht is op de behoeften van de plaatselijke bevolking. Onder welzijn wordt
verstaan: het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Hebt u interesse om mee voor het welzijn van onze inwoners te zorgen en advies te geven
naar de gemeente toe, neem dan contact op met de dienst welzijn (Michèle Geets) op het nummer 02 755 22 86 - welzijn@kortenberg.be of met
Walter Geuens op het nummer 0499 733 686 - walter.geuens2@telenet.be.

CENTRUM VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK OOSTBRABANT:
VOOR ELKE VRAAG, VOOR IEDEREEN, VANDAAG EN MORGEN.
In het onthaal van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Oost-Brabant kan iedereen terecht met om het even welke welzijnsvraag.
Voor jongeren is er het Jongeren Adviescentrum (JAC), het jongerenonthaal van het CAW. Bent u tussen 12 en 25 jaar, dan kunt u daar
terecht met al uw vragen.

Algemeen onthaal:
onthaal@cawoostbrabant.be – www.cawoostbrabant.be
Jongerenonthaal JAC:
jac@cawoostbrabant.be – www.jacoostbrabant.be

Op de websites vindt u steeds de meest actuele gegevens en openingsuren.
Contact?
Loop langs in een van de onthaalpunten tijdens de openingsuren,
bel of mail. U kunt ook een afspraak maken. Via de website kunt u
chatten met hulpverleners.
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OUDEREN IN NOOD
Afhankelijkheid en kwetsbaarheid
Thuiswonende ouderen met een toenemende
afhankelijkheid worden extra kwetsbaar.
Soms wordt de verzorging te zwaar en lukt dit
niet meer. We spreken dan van ontspoorde zorg.
Het kan ook uit de hand lopen en ouderen kunnen gebukt gaan onder lichamelijk of psychisch
geweld, ﬁnancieel misbruik schending van privacy enz. Dit komt vaker voor dan we denken,
want de oudere is vaak te afhankelijk van de
‘pleger’ om het naar buiten te brengen.
Over welke mis(be)handeling gaat het?
• Lichamelijk en seksueel misbruik: slaan of knijpen, lichamelijk
kwetsen door hardhandige verzorging, onrechtmatig medicijnen
toedienen, ongewenst aanraken, ...
• Psychische mishandeling: veelvuldig schelden of roepen, intimideren, chanteren, betuttelen, minachten, vernederen, negeren, verhinderen van sociale contacten, ...
• Verwaarlozing: medisch noodzakelijke zorg onthouden, onthouden
van hulp bij verzorging of bij de maaltijd, gebrek aan elementaire
hygiëne, zelfverwaarlozing, sociale verwaarlozing, ...
• Materieel of ﬁnancieel misbruik: misbruik van volmachten, geld
eisen, stelen van waardevolle voorwerpen, wegnemen van dagelijkse
levensmiddelen of materialen voor verzorging ...
• Schending van rechten: sociale contacten met anderen verhinderen,
ongevraagd de post lezen, schending van privacy, vrijheidsberoving, ...

Wat kunt u er aan doen?
Voelt u zich het slachtoﬀer van ouderenmis(be)handeling of bent u
getuige hiervan, blijf er dan niet in uw eentje mee zitten:
U kunt iemand zoeken in uw omgeving die u vertrouwt en met wie u
uw probleem kunt bespreken.
U kunt de situatie ter sprake brengen bij:
• uw huisarts
• de thuisverzorger
• de sociale dienst van uw ziekenfonds of OCMW
• een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Lukt dit niet, dan kunt u ook bellen naar het nummer 1712 van het
Algemeen Welzijnswerk. Dit is een telefonisch aanspreekpunt waar u
informatie of advies bij een situatie of een vermoeden van
ouderenmis(be)handeling kunt vragen. Men luistert naar u, geeft
advies en naar aanleiding van uw speciﬁeke vraag probeert men samen
met u en de bestaande hulp- en dienstverleningsorganisaties de
gewenste hulp op gang te brengen.
Voor info en klachten in verband met rusthuizen kunt u bellen naar de
Woonzorglijn: 078 15 25 25

BEVOLKINGSONDERZOEKEN NAAR KANKER
De Vlaamse Overheid organiseert verschillende bevolkingsonderzoeken om mensen de mogelijkheid te geven zich preventief te laten
onderzoeken op bepaalde ziektes of aandoeningen. Het Centrum voor
Kankeropsporing vzw coördineert alles op Vlaams niveau. Naast borstkankeropsporing zal in 2013 baarmoederhalskankersceening van start
gaan en in 2014 de screening naar dikkedarmkanker.

Sommige risico’s of ziektes zijn al in een vroeg stadium op te sporen. Als
dat het geval is én de voordelen zijn voldoende wetenschappelijk
bewezen, dan kan een overheid overwegen om een bevolkingsonderzoek te organiseren. Daarin wordt een bepaalde doelgroep
gescreend op afwijkingen die kunnen wijzen op zo’n risico of ziekte. De
bevolkingsonderzoeken naar kanker worden in Vlaanderen georganiseerd volgens de richtlijnen van Europa tegen Kanker.
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Borstkanker
Sinds 2006 is ons land koploper in Europa geworden wat betreft het
aantal vastgestelde gevallen van borstkanker: per 100.000 vrouwen
vonden we in 2008 maar liefst 178 gevallen van borstkanker per jaar. Al
bij al is borstkankeropsporing op bevolkingsniveau voor de leeftijdsgroep 50 – 69 jaar nog steeds één van de beste wapens in de strijd
tegen borstkanker, samen met vroegtijdige opsporing bij mensen met
een hoger risico (familiaal en erfelijk) en met geschikte behandelingen
in ervaren multidisciplinaire borstcentra. Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker loopt al sinds 2001. In Vlaams Brabant zelfs al
sinds 1996. Feit is dat 55% van de tumoren die in Vlaanderen bij
screening gevonden worden nog in een vroeg stadium zijn, waarbij de
genezingskans nog altijd boven 95% is.
Baarmoederhalskanker
De implementatie van een Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is gepland vanaf midden 2013. Alle vrouwen in
Vlaanderen van 25 tot en met 64 jaar zullen om de drie jaar worden
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uitgenodigd om bij de huisarts of de gynaecoloog een uitstrijkje van de
baarmoederhals te laten nemen. Sinds 1 januari 2013 wordt dit voor
die doelgroep om de drie jaar volledig terugbetaald. Momenteel laat al
59% van de vrouwen regelmatig een uitstrijkje nemen.
Darmkanker
Vanaf 2014 organiseert de Vlaamse overheid een grootschalig darmkankerscreening voor mannen en vrouwen van 50 tot 74 jaar. In de
regio Hageland werd in 2011 al een proefproject uitgevoerd. Ieder jaar
overlijden er ongeveer 1.700 Vlamingen aan darmkanker, maar de
genezingskans is 95% als darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt. Op kruissnelheid zullen alle Vlamingen tussen 50 en 74 jaar uitgenodigd worden om een staal van hun stoelgang te laten onderzoeken. De uitrol zal tegen 2017 volledig zijn, waarna de doelgroep
systematisch om de twee jaar uitgenodigd wordt. De staalname is gratis en kan thuis worden uitgevoerd.
Meer info: www.bevolkingsonderzoek.be

OCMW
GROEPSWERKING ROND BUDGETTEREN EN VERSTANDIG OMGAAN MET GELD
Wat?
In deze groepswerking gaat u, stap voor stap, samen met andere deelnemers, op zoek naar handige tips en vaardigheden om uw eigen budget (beter) te leren beheren. Er wordt tijd gemaakt om ervaringen en
verhalen in groep met elkaar te delen.

Waar?
Dienstencentrum OCMW Kortenberg
(OC Berkenhof)
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

Volgende thema’s kunnen aan bod komen:
• Boodschappen: prijzen vergelijken en goed uitkijken
• Brieven en facturen leren begrijpen: gsm, internet, electriciteit, ...
• Bijhouden van belangrijke papieren
• Bankkaarten, klantenkaarten, kredietkaarten, ...
• Gezond, lekker en betaalbaar koken
• Energietips uitwisselen

Info en inschrijven
OCMW Kortenberg: 02 755 23 26- 02 755 23 10
Verplicht inschrijven vóór 1 oktober bij
Nicky Van Calster (02 755 23 26)
of Ann De Meyer (02 755 23 10), sociale dienst OCMW, De Walsplein 30,
3070 Kortenberg.
Of bij Elke Smolders , groepswerker van Social (0479 43 45 13)

Wanneer?
Zes donderdagen (10, 17 en 24 oktober en 7, 14 en 21 november)
telkens van 9.30 tot 11.45 u.

We kijken er naar uit om met u van start te gaan!
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UW BUDGETMETERKAARTEN HERLADEN VIA ‘SELF SERVICE’
In het Administratief Centrum van de gemeente
vindt u sinds kort een betaalterminal waarmee
mensen die een budgetmeter voor gas of elektriciteit hebben snel en eenvoudig zelf hun
budgetmeterkaart(en) kunnen herladen. U vindt
het oplaadpunt op het gelijkvloers links van het
onthaal. Het is aangeraden de eerste keer de oplading te doen op een werkdag tijdens de kantooruren zodat wij u kunnen helpen indien nodig.
Openingsuren oplaadterminal:
Weekdagen (maandag tot vrijdag): van 9 tot 12 u.
en van 13 tot 19 u.
Zaterdag: van 9 tot 13 u.
Meer info:
OCMW Kortenberg,
De Walsplein 30,
Kortenberg
02 755 23 20 of info@ocmwkortenberg.be

STERAANBIEDING BIJ DE KAPSTOK!
In de maanden september en januari heeft De Kapstok een mooie aanbieding!
Bovenop de normale vijf stuks per maand worden er drie extra kledingstukken gegeven.
Daarnaast is De Kapstok ook steeds op zoek naar vrijwilligers. Wilt u uw vrije
tijd zinvol besteden in een leuk team van vrijwilligers? Neem dan contact op
met Eva Fredrix: 02 755 23 23 - eva.fredrix@ocmwkortenberg.be
De Kapstok:
Brouwerijstraat 65, Kortenberg (naast de Wereldwinkel)
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Dienstencentrum Dry Coningen
BUREN VOOR BUREN
GEMEENTEBESTUUR

Mensen worden steeds ouder en willen zolang mogelijk in hun eigen,
vertrouwde, omgeving blijven wonen. Het zijn echter vaak kleine dingen die hen hiervan weerhouden: het is moeilijk om naar de supermarkt te gaan, de vuilbak is te zwaar, ... Een helpende hand van iemand
uit de buurt kan voor hen een wereld van verschil betekenen.
Om het belang van en de nood aan buurthulp te evalueren sturen het
Dienstencentrum en de gemeentelijke dienst Welzijn op zondag
20 oktober een groep vrijwilligers op pad om de bestaande buurthulp
in kaart brengen en na te gaan wat de noden zijn van de inwoners.
Hiernaast zal tijdens deze rondgang ook de oprichting van het coördinatiecentrum voor buurthulp bekend gemaakt worden. Dit coördinatiecentrum verzamelt de vragen van inwoners en probeert een oplossing
te vinden in de buurt van de hulpvrager.

Om al deze gegevens te verzamelen is het Dienstencentrum nog op zoek
naar gemotiveerde verenigingen of personen. Wilt u dit project ondersteunen door mee de straat op te trekken en de inwoners te bevragen en
te informeren, geef dan ten laatste op 30 september een seintje aan
de centrumleider van het dienstencentrum, Geert Gevers. We verzamelen
in GC Colomba om 13.30 u. Om 16.30 u sluiten we de dag samen af. De
vereniging met het grootste aantal deelnemers maakt kans op een geldprijs. De meest enthousiaste deelnemer krijgt een verrassingspakket.
Geert Gevers – Lokaal Dienstencentrum
Beekstraat 25 – 3070 Kortenberg
0491 996 224- dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
Meer info ook bij Michèle Geets van de dienst Welzijn:
02 755 22 86 – welzijn@kortenberg.be

LEIF: HOE U UW LEVENSVERHAAL IN EIGEN HANDEN KUNT NEMEN
De vzw LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor
de wil van de persoon voorop staat. U denkt best af en toe na over zijn
levenseinde zodat u later vermijdbare ellende bespaard blijft. Dit heet
‘voorafgaande zorgplanning’. U bent bij uw volle verstand en wil nu
beslissen. Wat met behandelingen en onderzoeken? Wie kiest u als vertrouwenspersoon? Welke zijn de wettelijke documenten? Wat is een
Leifkaart en hoe komt u eraan?

Dinsdag 17 september van 19 tot 21 u.
Dienstencentrum Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Gratis
Info en inschrijvingen: 0491 996 226 (Chris van Opstal) of
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be.
Inschrijven vóór 12 september.

COMPUTERMOMENT: WINDOWS 8
Windows 8, de opvolger van Windows 7, is sedert eind 2012 beschikbaar. Op het eerste zicht is deze Windows totaal anders. Hij lijkt met zijn
‘tegelvenster’ goed op een tablet-computer. Dus met aanraakscherm en
vingerbeweging. Toch kunt u nog altijd de muis blijven gebruiken. Maar
u ziet ook geen Startknop en geen bureaublad met de bekende ‘icoontjes’. Moeilijk te behappen, of loopt het allemaal zo’n vaart niet?
We zitten dus met vragen. Hoe ziet Windows 8 er uit? Is het beter dan
Windows 7? Kan het meer? En ﬁnaal: zouden we best allemaal op onze
pc thuis overstappen naar de nieuwe versie?
In deze voordracht zetten we alles eens rustig op een rijtje zodat u een
goed overzicht hebt van wat Windows 8 nu eigenlijk inhoudt. Zo kunt
u met meer kennis van zaken beslissen of het nu al dan niet de moeite
loont om over te stappen. Misschien is dit ook een gelegenheid om de
oude pc eens te vervangen door een nieuwe.

Vereiste voorkennis: basiskennis pc.
Belangrijk: dit is een voordracht zonder oefenen; u moet dus thuis geen
Windows 8 hebben.
Maandag 23 september van 9 tot 12 u.– € 5
Eventueel 2 vervolgdagen in oktober
Dienstencentrum (Berkenhof), Beekstraat 25, Kortenberg
Meer info en inschrijvingen: Geert en Chris dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
0491 996 224 of 0491 996 226
Inschrijven vóór 18 september
Opgelet: maximaal 12 deelnemers
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Politie
SNELHEIDSMETINGEN EN ACTIES JUNI EN JULI
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 verkeersdienst@politieherko.be.

Snelheidsmetingen
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal voertuigen
per dag

V85*

% overtredingen

30 km/u.

269

41 km/u.

25 %

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

229
504
1.689
1.448

33 km/u.
28 km/u.
69 km/u.
71 km/u.

6%
0%
3%
3%

Klein Vilvoordestraat richting
Hulstbergstraat
Klein Vilvoordestraat richting Dorpsstraat
Parkstraat richting Stationstraat
Ziptstraat richting Molenstraat
Ziptstraat richting Annonciadenstraat

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

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

Snelheidsacties met ﬂitsen van overtreders
Straat
Toegelaten
snelheid
Leuvensesteenweg
50
Leuvensesteenweg
70
Zavelstraat
50
Kwerpsebaan
50
Sterrebeeksesteenweg
50
Hulstbergstraat
70
Wijnegemhofstraat
50
Nederokkerzeelsesteenweg
50
Molenstraat
50

Aantal gecontroleerde
voertuigen
2972
69
1099
124
4119
345
1088
158
207

Aantal geﬂitste
voertuigen
224
3
89
17
214
11
68
6
1

Percentage geﬂitste
voertuigen
7,5%
4,4%
8%
13,7%
5,2%
3,2%
6,3%
3,8%
0,5%
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Prikbord
FIETS KWIJT? NEEM EEN KIJKJE OP WWW.GEVONDENFIETSEN.BE
Ieder jaar halen politie- en gemeentediensten tienduizenden ﬁetsen op
die onbeheerd werden achtergelaten. Weinig van die ﬁetsen vinden
hun weg terug naar de rechtmatige eigenaar omdat slechts enkele
gegraveerd zijn met het rijksregisternummer van de eigenaar. De
meeste ﬁetsen belanden dan ook in de gemeentelijke magazijnen en
worden drie maanden later openbaar verkocht. (Opgelet: vroeger was
de bewaartermijn zes maanden – deze is nu gehalveerd!) Om ervoor te
zorgen dat deze ﬁetsen weer bij hun eigenaar terechtkomen, is er nochtans een oplossing: www.gevondenﬁetsen.be.
Fiets kwijt?
Surf dan naar www.gevondenﬁetsen.be. Onbeheerde ﬁetsen die worden gevonden, komen op deze website met een foto en de belangrijkste
kenmerken. Verplaatste u zich met een groenrode damesﬁets met
ossenkopstuur? Even klikken en u krijgt een overzicht van alle ﬁetsen
die aan deze beschrijving voldoen. Staat uw ﬁets er niet tussen? Probeer
dan later nog eens of schrijf u in voor de e-mailmeldingen. U ontvangt
dan een melding wanneer een ﬁets wordt teruggevonden die voldoet
aan de kenmerken die u opgaf.

contact met u op wanneer zij uw ﬁets onbeheerd hebben teruggevonden. Het loont dus zeker de moeite om uw ﬁets te laten graveren met
uw rijksregisternummer. U kunt hiervoor iedere eerste woensdag van
de maand van 13 tot 14 u. terecht bij de dienst Gemeentelijke
Werkplaatsen, Engerstraat 172 te Erps-Kwerps.
Waarom een gestolen ﬁets aangeven bij de politie?
Het is belangrijk dat de politie weet waar en hoeveel ﬁetsen er worden
gestolen. Voor de aangifte van een ﬁetsdiefstal hoeft u zelfs niet meer
naar het politiebureau te gaan. Een diefstal kunt u snel en gemakkelijk
online melden via www.policeonweb.be.

Fiets al laten graveren?
Elke inwoner van België heeft een uniek rijksregisternummer. Als dat
nummer op het kader van uw ﬁets staat, neemt de politie of gemeente

GEZOCHT: VRIJWILLIGE BURENBEMIDDELAARS
Binnenkort zal de gemeente Kortenberg, ondersteund door de provincie
Vlaams-Brabant, een lokaal project ‘burenbemiddeling’ opstarten. Het
betreft een gratis dienstverlening die aan de inwoners wordt aangeboden, om alledaagse, kleine conﬂicten tussen buren te verhelpen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om een hond die blaft, overhangende takken,
muziek die te luid speelt, enzovoort. Een vrijwillig bemiddelaar zal

proberen de communicatie tussen de buren te herstellen en samen met
hen zoeken naar een aanvaardbare oplossing.
Als vrijwillig bemiddelaar moet u sociaal vaardig, integer en discreet
zijn en een neutrale houding kunnen aannemen. U moet ook bereid zijn
om tijd vrij te maken voor een opdracht en om vooraf een opleiding te
volgen.
Voelt u zich aangesproken en wilt u zich als vrijwilliger opgeven of wenst u
meer informatie over de opleiding? Neem dan vrijblijvend contact op met
de provinciale coördinatoren via burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of
via 016 26 78 01.
De eerste vijfdaagse opleiding vindt plaats in het PIVO, Poverstraat 75
in Asse op volgende maandagen: 30 september, 7, 14 en 21 oktober en
4 november. Nadien is er een halve dag voorzien in het Provinciehuis in
Leuven voor verdere praktische afspraken. Snel reageren is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt!
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BEZOEK HET NIEUWE CREMATORIUM HOFHEIDE
De ontwerpers van het nieuwe crematorium Hofheide in Holsbeek hebben het gebouw ingewerkt in het Hageland, temidden van water. De
muren zijn opgetrokken in zichtbeton in de typische kleur van ijzerzandsteen van de ondergrond. De deuren zijn uitgevoerd in cortenstaal.
Het crematorium heeft twee aula’s waar gepast afscheid kan worden
genomen, maar die ook tal van andere mogelijkheden bieden, bijvoorbeeld voor lezingen, vergaderingen of congressen.
Op zondag 29 september van 10 tot 18 u. wordt iedereen feestelijk
ontvangen voor een bezoek aan het nieuwe crematorium, gelegen in
de Jennekensstraat 5 te Holsbeek (Nieuwrode). Afspraak in de cafetaria,
van waaruit regelmatig rondleidingen worden georganiseerd.

Meer info:
info@hofheide.be
www.hofheide.be

(Rode Kruis Kortenberg)

CURSUS EERSTE HULP
Volwassenen
Eerste Hulp: wij vinden allemaal dat iedereen het moet kunnen, maar
in de praktijk zijn er nog veel mensen die met de handen in het haar
staan of die in paniek zijn wanneer ze geconfronteerd worden met een
slachtoﬀer.

Wilt u voortaan de kalmte zelve zijn en die persoon doeltreﬀend kunnen helpen, dan is de cursus eerste hulp precies wat u zoekt.
Deze oﬃcieel erkende cursus wordt gegeven door goed opgeleide lesgevers met een ruime ervaring binnen de hulpdienst en geeft recht op
een Europees erkend brevet.
De cursus start op maandag 30 september.
Info: http://kortenberg.rodekruis.be, vorming@kortenberg.rodekruis.be
of bij William Rombaut: 0476 57 02 93
Kinderen (10 tot 12 jaar)
De cursus gaat door op 14, 21, 28 en 30 september in GC Colomba.
Na deze vier dagen kunnen de kinderen deelnemen aan een praktijktest (19 oktober) en hun brevet behalen. Info en inschrijven via
jeugd@kortenberg.rodekruis.be

AWEL, IK WIL ...
vrijwilliger worden bij Awel. Als vrijwilliger luistert u naar de vele vragen en verhalen van kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of
forum. U denkt en voelt mee met uw oproepers en maakt zo het

verschil voor die ene jongen of dat kleine meisje. Awel, u wilt nog meer
en schrijft u in. Kijk snel op www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een
seintje via info@awel.be of 02 534 37 43.

JUNI EN JULI IN BEELD
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De kringlooptuindag en plantenbeurs op 9 juni lokten meer dan 350 bezoekers.
Tijdens de Zomerse Parkdagen in de maand juli kon het publiek terecht in het Abdijpark voor zon, een drankje, leuke muziek,… Het werden drie gezellige namiddagen.
’ Kortenberg Feest!’ streek neer in Everberg en bezorgde de inwoners een leuke namiddag vol straattheater, randanimatie, lekkernijen, …
Op woensdag 10 juli gingen de Grabbelpassers naar Sensitivië: het land waar ter gelegenheid van de nationale Grabbeldag de zintuigen werden geprikkeld.
Op zondag 21 juli landde de KetnetCup in Kortenberg. Tussen 11 en 17 u. bezochten 3000 personen dit te gekke evenement.
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in Kortenberg
(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

EXPO PAULA VAN HOOL  ABSTRACTE KUNST

Warm of koud, donker of licht, zacht of uitbundig,… Het oeuvre van
Paula Van Hool ademt een heel eigen sfeer uit. Vanuit haar buikgevoel
brengt de kunstenares kleuren met acrylverf aan op paneel of leisteen.
De manier waarop ze werkt, laat ze afhangen van het moment. Ze spatelt, sponst en smeert, tot ze het juiste evenwicht bereikt. Met haar
vingers trekt ze sporen in de verf: schilderen op de rand van boetseren.
De stijlbreuk met haar werken uit de jaren ’80 kan niet groter zijn. Toen
maakte Paula vooral portretten, stillevens en landschappen in pastel,
aquarel en olieverf. Haar docenten Frans Croes, Roger Meert en Astrid
Van Lierop leerden haar schilderen met diepte en perspectief. Een appel
moest een echte appel zijn, een gezicht tot op de sproet correct.
‘Met mijn actuele werken heb ik een nieuw elan gevonden’, vertelt ze
zelf. ‘In plaats van naar een vooropgesteld beeld te werken, laat ik mij
nu leiden door het samenspel tussen kleur en textuur. Tot mijn verwondering stel ik vast dat situaties uit mijn leven zich in de verf vastzetten

en verwerkelijken, ﬂarden van mijn onderbewustzijn die zich aan mij
tonen.’
In elk schilderij drukt Paula Van Hool andere emoties en gedachten uit.
Die zoektocht vertaalt zich in unieke stukken met elk hun eigen verhaal.
Vrijdag 6 september tot maandag 30 september
tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum
Vernissage vrijdag 6 september om 20.30 u.
Administratief Centrum, Kortenberg

(Cultuurdienst i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg en Milieudienst)
GEMEENTEBESTUUR

'HET BESTE VAN OPEN MONUMENTENDAG' IN KORTENBERG

© Jos Verhoogen

Erps-Kwerps werd door Reader’s Digest omschreven als een van de
meest pittoreske dorpen van Vlaams-Brabant. Het is een 18de-eeuws
dorp dat geregeerd werd door hereboeren (een fermocratie) met zijn
pachthoven, zijn burgershuizen, zijn kasteel, zijn kerk met 18de-eeuwse
interieurelementen, zijn pastorie en zijn kapelletjes.
De geleide wandelingen langs de 25 historische gebouwen van Erps-Centrum
en kasteel Ter Brugge vertrekken aan het Erfgoedhuis om 14 u. en om 16 u.
De Milieudienst organiseert een geleide ﬁetstocht langs dezelfde gebou-

wen en langs alle merkwaardige
bomen van de fusie Kortenberg.
Deze vertrekt op dezelfde plaats om
14 u. In het Erfgoedhuis Kortenberg
loopt de expo over ’25 jaar Monumentendag in Kortenberg’, georganiseerd door het Erfgoedhuis Kortenberg. Heel wat onderwerpen
kwamen in die 25 jaar aan bod, zo ook de archeologische opgravingen.
Er is ook gratis een uitgebreide catalogus voorzien.
Traditioneel is er ook een terras of een ontvangstzaal met smoutebollen
(de specialiteit van het Erfgoedhuis), wijnen en betere bieren. De Open
Monumentendag loopt van 13 tot 18 u.
Zondag 8 september van 13 tot 18 u.
Wandeling om 14 en om 16 u. Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar
Fietstocht om 14 u. Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar
Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, Erps-Kwerps – Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be – 02 755 22 83
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(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

BADMINTON +, EEN INITIATIEREEKS
ITIATIEREEKS VOOR 50
50PLUSSERS
PLUSSE

Sportelen is samen van het leven én van sport genieten. Ben je de vijftig voorbij, wil je gezond bezig zijn en daarbij tijd maken om ook op
adem te komen of een grapje te maken en eens te kunnen bijpraten met je vrienden? Wel, dan is ‘sportelen’ voor jou gemaakt!
Gedurende vier lessen krijg je initiatie badminton van een ervaren lesgever. Nadien kan je nog vier keer komen oefenen.
1-8-15-22 oktober en 5-12-19-26 november van 14 tot 15 u.
Sporthal Colomba
Gratis
Inschrijven vóór 25 september: uitbalie@kortenberg.be of telefonisch via 02 755 22 80
(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

SPORTELEN

Alle 55-plussers zijn van harte welkom op de sporteldag op dinsdag 8 oktober!
Op deze leuke dag vind je het perfecte evenwicht tussen inspanning (wandelen,
petanque, dans, …) en ontspanning in en rond de sporthal van Kortenberg.
Er wordt gestart om 9 u. met een kopje koﬃe en we ronden de sportdag af om 16 u.
Tot 2 oktober kan je je voor 3 euro inschrijven (niet-inwoners betalen 4 euro)
aan de UiT-balie in de bibliotheek. In ruil daarvoor krijg je een hele dag sporten aangeboden samen met koﬃe, een broodjesmaaltijd en
een ongevallenverzekering.
Voor meer info kan je contact opnemen met de sportdienst via het nummer 02 755 22 87 of via sportdienst@kortenberg.be.

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

BIBBLOG

Hoera! Er is er eentje geboren!
Met trots stelt de Bib haar jongste spruit voor: de Bib-blog.
Wil je de activiteiten en nieuwtjes op de voet volgen? Wil je weten
wat leeft in de Bib? Zoek je de openingsuren of het telefoonnummer
van de Bib? Een snelle link naar de catalogus om te verlengen of te
reserveren? Kom de nieuwe spruit van de Bib dan bewonderen op
www.bibliotheekkortenberg.com en ontdek wat deze blog nog allemaal voor jou in petto heeft. Volg de blog en het leven in de Bib wordt
tot in jouw huiskamer gebracht.
En zoals de traditie het wil, viert de Bib eerstdaags de geboorte met een
zakje doopsuiker voor elke bezoeker in de Bib!
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(UiTbalie)
GEMEENTEBESTUUR

NIEUWS VAN DE UITBALIE: OPZOEKEN VAN HET VRIJETIJDSAANBOD IN DE GEMEENTE

Wil jij ook graag meer op de hoogte zijn van het vrijetijdsaanbod in
Kortenberg, maar weet je niet hoe het te zoeken? Om hierbij te helpen
geeft de dienst Vrije Tijd een folder uit. Deze biedt een overzicht van de
communicatiemiddelen die de gemeente aanreikt en hoe je die kan
raadplegen. Op de website van de gemeente of aan de internetpc’s in
de Bib vind je trouwens nog een leuk extraatje: een instructieﬁlmpje
over de UiTagenda.
De folder is vanaf september te verkrijgen aan de UiTbalie en wordt in
alle brievenbussen verspreid.

De UiTbalie is gehuisvest in de bibliotheek. Je kan er dan ook tijdens
dezelfde openingsuren terecht:
Maandag van 10 tot 19 u.
Dinsdag zijn we gesloten
Woensdag van 13 tot 19 u.
Donderdag van 10 tot 19 u.
Vrijdag van 13 tot 19 u.
Zaterdag van 10 tot 13 u.

(Cultuurdienst i.s.m.
UC Sint-Jozef)
GEMEENTEBESTUUR

COLLECTIEF CREATIEF

Creativiteit in collectief verband. Verbondenheid in creativiteit. Samen aan de slag vanuit
eenieders eigen creativiteit ...
UC Sint-Jozef en de Cultuurdienst van
Kortenberg willen graag met velen samenwerken naar een artistieke driedaagse in de week
van de geestelijke gezondheidszorg.
Dinsdag 8 oktober: na zes kunst-& fotograﬁeateliers in UC Sint-Jozef
worden de resultaten hiervan tentoongesteld. De vernissage van deze
tentoonstelling vindt plaats om 18.30 u. Hapje, drankje, woord en
muziek.
Aansluitend gaat om 20 u. in het grote auditorium het optreden door
van het ‘Creatief ROCK Collectief’: hier krijgt men de weergave van een

aantal sessies van muzikale talenten in samenwerking met Groove Hall (pop- en rockatelier
Kortenberg)
Woensdag 9 oktober: Om 15 u. wordt ‘Pollock’
getoond, een ﬁlm rond kunst.
Donderdag 10 oktober: (Werelddag Geestelijke Gezondheidszorg):
om 18.30 u. is er een inleidende lezing rond het thema ‘Keuzevrijheid
in een sekte’ door Johan Detraux en daarop aansluitend de ﬁlm: ‘The
Master’.
Meer info in Zoeklicht van oktober.
Info: collectiefcreatief@uc-kortenberg.be,
cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

RAAD VAN BEHEER GC COLOMBA ZOEKT DESKUNDIGEN

Sinds juni heeft GC Colomba een nieuwe raad van beheer. Deze is samengesteld uit grootgebruikers van de zaal en politieke afgevaardigden.
De nieuwe ploeg is op zoek naar een persoon met technische achtergrond die zijn of haar kennis als vrijwilliger wil delen met de groep.
Deze persoon zou advies kunnen geven over de geluids- en lichtinstallatie en kunnen nadenken over de optimalisering hiervan in functie
van de verschillende gebruikers.
Heb jij een technische achtergrond en wil je deze kennis delen om zo de werking van ons gemeenschapscentrum te verbeteren? Geef dan
een seintje aan de cultuurdienst via cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83. De raad van beheer komt zo’n twee maal per jaar samen en
mag maximaal vijf deskundigen coöpteren.
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(Christen Gemeenschap Kortenberg)

NIEUW IN KORTENBERG: HERSTELBAaR
CGK heeft een groep enthousiaste vrijwilligers die graag je kapotte voorwerpen gratis willen herstellen. In onze
wegwerpmaatschappij gooien we makkelijk spullen weg. Soms is een voorwerp defect en de garantie is net
verlopen, soms ligt er iets in de kelder en weten we gewoon niet of het nog te repareren is, ... Heb je een defect
voorwerp zoals een huishoudtoestel, een ventilator, een naaimachine, een grasmaaier, ... breng het mee naar
de HERSTELBA(a)R, waar de vrijwilligers, samen met jou, het voorwerp zullen proberen te herstellen. Tijdens
de herstelling krijg je een koﬃe of een thee aangeboden.
De HERSTELBA(a)R vindt één keer per maand op een zondagnamiddag plaats. Ook mensen die als vrijwilligers
willen meewerken zijn van harte welkom!
Zondag 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december
van 14 tot 16.30 u.
Kapellestraat 74, 3070 Kortenberg

(vtbKultuur)

40 JAAR DANSCURSUS
Geen show, geen acrobatie, geen competitie,
geen medailles, ... alleen maar een gezonde
portie plezier.
Vrijdag 6 september • opendeuravond • 20 u.,
met dansdemonstraties ‘alle dansen’
Maandag 9 september • gratis proeﬂes • 20 u.
Maandag 16 september: nieuwe lessenreeks
Goed en toch goedkoop leren dansen?
Het kan al 40 jaar bij vtbKultuur Kortenberg. vtbKultuur Kortenberg
organiseert tweemaal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’:
quickstep, trage wals, tango, vlugge wals, cha cha cha, jive (swing),
disco-swing en salsa.
Lessenreeks
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven
worden in het GC Colomba.
Beginners
Gevorderden
Vergevorderden

19 tot 20.15 u.
20.15 tot 21.30 u.
21.30 tot 22.45 u.

En wat kost het?
Cursus 14 weken: € 94
Leden vtbKultuur: € 89
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de gratis proeﬂes:
korting van € 5
Info:
kortenberg@vtbkultuur.be of 0470 22 80 52
www.vtbkultuur.be/kortenberg
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(Turnclub GDO Kortenberg VZW)

TURN EN DANSLESSEN
Heb je zin om te turnen, te dansen of te leren hoe je spectaculaire
sprongen kan maken op een dubbele minitrampoline? Dan ben je bij
Turnclub GDO Kortenberg vzw aan het juiste adres!
Hun enthousiaste turnlesgevers leren je maar al te graag de basisoefeningen zoals handstand, tuimelen, radslag en nog zoveel meer. Eenmaal
je wat meer gevorderd bent, leer je ook oefeningen zoals overslag, salto’s
en ﬂikﬂak en kan je geselecteerd worden om deel te nemen aan de tumbling wedstrijdgroep. Voor de al wat oudere dames en heren die hun
gezondheid op peil willen houden, heeft GDO conditiegymnastiek.
De danslessen bestaan uit hiphop en jazz dance. Ook hier kijken de
ervaren lesgevers er naar uit je zoveel mogelijk bij te leren over deze
stijlen. Hiphopdansers met ambitie kunnen geselecteerd worden voor
de wedstrijdgroepen. En voor de dames ouder dan 20 jaar die ook nog
willen dansen, hebben we een combinatieles van zumba en aerobic.
Is turnen en/of dansen niets voor jou of kan je er maar niet genoeg van
krijgen? Dan is er ook nog de dubbele minitrampoline. Hierbij oefen je
op lenigheid en kracht om je sprongen zo goed mogelijk te kunnen

uitvoeren. Je leert hoe je streksprongen, hurksprongen, salto’s en nog
zoveel andere sprongen kan maken op een dubbele minitrampoline.
Ook hier heeft GDO voor de gemotiveerden een wedstrijdgroep waarvan je via selectie deel kan uitmaken.
Elk jaar is er een optreden waarbij de leden kunnen laten zien wat ze in
het jaar geleerd hebben!
De lessen starten op maandag 9 september. Inschrijven kan
aan het begin van elke les van 9 tot en met 22 september.
Ontdek het aanbod alvast op www.gdokortenberg.be en
wij verwelkomen jullie in september graag
voor het nieuwe turn- en dansjaar!

(Davidsfonds)

TEKENEN EN SCHILDEREN
Wil je eenmaal per week in een stressloze omgeving tekenen of schilderen en je talenten verder ontwikkelen? Dit kan door middel van
opgelegde oefeningen of vrij werk en ondersteund door de atelierverantwoordelijke.
De lessen gaan telkens door op dinsdag van 19 tot 22 u., vanaf dinsdag 10 september 2013 tot en met 10 juni 2014. Het teken- en schildersatelier Davidsfonds komt samen in OC Atrium in Meerbeek.
Inschrijven: Jean-Marie Beuten - 0485 11 49 66 of
jean-marie.beuten@telenet.be
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(KH De Verbroedering)

OOK GEBETEN DOOR MUZIEK?
Ook gebeten door muziek? Zet dan het nieuwe schooljaar muzikaal in met ‘Koninklijke
Harmonie De Verbroedering Erps-Kwerps’ en kom samen met hen musiceren!
Notenleer hoort bij de geestelijke ontwikkeling van een gedreven muzikant. Elke woensdagnamiddag worden op een speelse manier de noten ingeoefend door de nieuwe
muzikantjes. Het ritme wordt met de arm aangegeven, terwijl ze in groep de noten
voorlezen. Bij goed weer is dat eens zo plezierig met een stralende zon!
Na een aantal maanden intensief noten oefenen, kiezen de jonge muzikantjes hun
instrument. Een eerste grote stap en gegarandeerd een spannend moment voor elke
toekomstige virtuoos. Samen oefenen en bekende melodietjes spelen is gewoon tof!
Elk muzikaal jaar wordt traditioneel afgesloten met een ﬁetstocht. Onderweg wordt halt
gehouden om te smullen van een lekker ijsje!
Alle kinderen zijn welkom vanaf het tweede leerjaar (kunnen lezen en schrijven).
De inschrijvingen gaan door in school De Klimop in Erps-Kwerps
op woensdag 11 september van 14 tot 16 u.
Surf ook eens naar www.verbroedering.be.

(55plus Kortenberg)

BODY EN BALANCE
Body en Balance is een nieuw initiatief van 55plus Kortenberg dat start op donderdag 12 september. Het is een unieke combinatie van onder meer yoga-, evenwichts- en relaxatieoefeningen
waardoor je zowel geestelijk als lichamelijk leert ontspannen en je meer soepelheid en kracht
opbouwt. Je hebt geen ervaring nodig, het is niet competitief, de nadruk ligt op je eigen grens die
jouw lichaam aangeeft!
Iedere donderdag (behalve schoolvakanties) van 14.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Meebrengen: matje
Info: tiny.vangils@gmail.com, 55plusserskortenberg@gmail.com,
02 759 38 67, www.55pluskortenberg.be
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(VELT en OKRA Erps-Kwerps)

ECOLOGISCHE HUISMIDDELTJES MET KRUIDEN
Kruiden zitten boordevol krachtige stoﬀen. Je kan ze gebruiken om
lokalen te ontsmetten, om insecten op afstand te houden, je kan ze
verwerken in een allesreiniger, in een wasmiddel, ... Je kan ze combineren met water, natuurlijke zeep, soda, azijn, citroen, … Zo krijg je
een milieuvriendelijke, gezonde en frisse woonomgeving!
Tijdens deze workshop bekijken we een aantal kruiden en hun werking
in ecologische huismiddeltjes. We steken de handen uit de mouwen en
maken een allesreiniger/wasmiddel, een spray tegen insecten, bacteriën
en slechte geurtjes om mee naar huis te nemen. Syllabus, kruidendrankje en –koekje zijn in de prijs inbegrepen.
Anna-Maria Dierick is herboriste en kennen we van heel wat interessante activiteiten. Meer informatie vind je op haar website
www.kruidenkamer.be.

Om het nodige materiaal te kunnen inschatten en omdat het
aantal deelnemers beperkt is vraagt VELT om in te schrijven
vóór 8 september 2013 via overschrijving op het rekeningnummer
van VELT Midden-Brabant, BE57 9790 7821 4135, BIC: ARSP BE 22
Vrijdag 13 september om 20 u.
GC Colomba, Kortenberg
€ 5 leden VELT en Okra, € 10 niet-leden
Mee te brengen: een leeg ﬂesje van 50 cl

(Circusstreken)

ZIN IN WEKELIJKSE CIRCUSLESSEN?
Elke zaterdag kan je vanaf 8 jaar terecht in basisschool De Klimop in
Erps-Kwerps voor leuke circuslessen! Wat leer je er? Diabolo, jongleren,
ﬂower- en devilstick, poi, bordjes draaien, lasso, balanceren, contactbal, isolaties, eenwieleren, bal- en tonlopen, rolla-bolla, steltlopen,
ballonplooien, acrobatie, goochelen, trapeze, clownerie ...
Circusstreken telt momenteel ongeveer 30 leden met verschillende
leeftijden verdeeld over 3 groepen:

Van 14.30 tot 15.30 u.: beginners (lagere school)
Van 15.30 tot 16.30 u.: gevorderden (lagere school)
Van 16.30 tot 17.30 u.: jongeren (middelbaar)
Op basis van ervaring met circus kan er op deze indeling volgens leeftijd
afgeweken worden.
Meer info, sfeerfoto’s van de lessen en onze circusvoorstellingen:
www.circusstreken.be
Inschrijven of inlichtingen? circusstreken@hotmail.com
Om in te schrijven mail je volgende gegevens:
Naam en adres – Leeftijd - Ervaring met circus? Zoja, welke?
• Prijs: 60 euro voor één semester en 100 euro voor een heel jaar (verzekering bij Sporta inbegrepen)
• Na enkele maanden oefenen houden we in het tweede semester
een grote circusvoorstelling voor publiek!
• De lessen starten op zaterdag 14 september
• Circusmateriaal is ruim aanwezig
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(Die Blomme)

BLOEMSCHIKKEN
Wil je poëzie bedrijven met bloem, met groen, met tak, met blad, met
aarde, met zand, met schelp en al het verrukkelijke uit de natuur? Eén
aanspreekpunt: Die Blomme.
Een bloemstuk maken is méér dan wat groen en bloemen steken! De
schoonheid, de tederheid, de kleurenpracht en de volmaaktheid van een
bloem en van de natuur gaan we proberen te vatten in een mooie creatie.
Data 2013
17/9 – 15/10 – 26/11 – 20/12 van 19.30 tot 22.30 u. (groep 1)
18/9 – 16/10 – 27/11 – 18/12 van 13.30 tot 16.30 u. (groep 2)
18/9 – 16/10 – 27/11 – 18/12 van 19.30 tot 22.30 u. (groep 3)

OC Berkenhof, Kortenberg
€ 10 lidgeld + € 45 voor 9 lessen
Storten op BE13 7340 3445 7439 van Die Blomme, Broekhoven 1,
Kortenberg, met duidelijke vermelding welke groep je verkiest
Info en inschrijven: Lena Clerix 02 759 61 47,
Mia Fransen 02 759 43 34

Data 2014
21/1 – 18/2 – 18/3 – 15/4 – 20/5 van 19.30 tot 22.30 u. (groep 1)
22/1 – 19/2 – 19/3 – 16/4 – 21/5 van 13.30 tot 16.30 u. (groep 2)
22/1 – 19/2 – 19/3 – 16/4 – 21/5 van 19.30 tot 22.30 u. (groep 3)

(’t Akkosjeke)

62STE TWEEDEHANDSMARKT VOOR BABY EN KINDERKLEDING TOT 16 JAAR EN ZWANGERSCHAPSKLEDIJ
Op zaterdag 21 september vindt van 10.30 tot 13. 30 u. in GC Colomba de
62ste tweedehandsmarkt voor baby- en kinderkleding tot 16 jaar en zwangerschapskledij (winterkleding) van ‘t Akkosjeke plaats. Voor deze verkoop
zijn geen lijsten meer te koop. Lijsten voor de volgende verkoop (voorjaar
2014) zijn enkel deze dag te verkrijgen. Er wordt enkel contant geld aanvaard.

Binnenbrengen en nazicht van kledij op vrijdag 20 september tussen
15.30 en 20 u. en afrekening op zondag 22 september tussen 9.30 en
10.30 u.
Meer info: secretariaat@akkosjeke.be en www.akkosjeke.be

(vtbKultuur)

DAGREIS: DUINKERKE 2013, REGIONALE CULTURELE HOOFDSTAD
Duinkerke 2013 zal meer zijn dan enkel een artistiek en cultureel evenement en zal aanzetten om nieuwe
dingen te ontdekken, kennis op te doen, bepaalde zaken te begrijpen en zichzelf te begrijpen.
Na Valenciennes in 2007 en Béthune in 2011 is het nu de beurt aan Duinkerke!
Programma
Voormiddag: geleid bezoek aan Bergues (Sint-Winoksbergen) met de toeristische tram, bezoek aan de SintElooikerk en rondrit doorheen Duinkerke.
Middag: facultatief middagmenu (20 euro)
Namiddag: geleid bezoek aan het havenmuseum, havenrondvaart aan boord van ‘Le Texel’.
Zaterdag 21 september om 06.45 u. – Vertrek aan de Bib op het De Walsplein
€ 44, leden: € 40 (bus, onthaal met koﬃe/thee/koek, toegangen, gidsen, havenrondvaart)
Info en inschrijven: kortenberg@vtbkultuur.be of
02 759 84 66 of 0475 31 57 29
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(De Vergeet-Mij-Nietjes en KF De Vrolijke Schutters)

(Ziekenzorg Erps-Kwerps)

OVERHEERLIJKE MOSSELEN SMULLEN

ONTSPANNENDE MASSAGE VOOR DAGELIJKS
GEBRUIK

Naar aloude traditie richten De Vergeet-Mij-Nietjes en KF De Vrolijke
Schutters opnieuw een mosselrestaurant in waar de intussen gerenommeerde mosselen aan democratische prijzen kunnen genuttigd worden. Voor wie geen liefhebber is van mosselen is er een koude schotel
voorzien en voor de kinderen balletjes in tomatensaus.
Zondag 22 september van 11.30 tot 14.30 u.
Polyvalente zaal, Erps-Kwerps
Info: lutjeva@gmail.com

Massage is een ideale manier om rust en ontspanning te vinden. Het
heeft bovendien veel positieve eﬀecten zoals de aanmaak van het
gelukshormoon, een verbeterde doorbloeding, een verhoogde weerstand en een bevordering van herstel. Tijdens dit moment maken
chronisch zieke en zorgbehoevende mensen kennis met een aantal
eenvoudige massagetechnieken. Iedere deelnemer neemt in de mate
van het mogelijke beurtelings de positie van gever en ontvanger van
massage in.
Maandag 30 september om 14 u.
Parochiecentrum De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Info: 02 759 44 93

(Hobby- en Filaclub & Kantschool Kortenberg)

(Hertog Jan vzw)

OPROEP TOT DEELNAME HOBBYTENTOONSTELLING

GEZOND ETEN MET SMAAK … EN WAT MET
ALLERGIEËN EN MOEILIJKE ETERS?
Hertog Jan vzw, (Kerkhoﬂaan 28, Kortenberg), organiseert op dinsdag
8 oktober om 19.30 u. haar jaarlijkse ouderavond.
Het thema ‘Gezond eten met smaak… en wat met allergieën en moeilijke eters’ wordt uiteengezet door een voedingsteam uit het UZ Leuven
bestaande uit een logopediste, een kinderpsychologe en een diëtiste.
Iedereen is welkom, wel graag vooraf inschrijven via mail:
vzw.hertogjan@rago.be.
tegen donderdag 3 oktober. De inkom is gratis.

Op zaterdag 9 en zondag 10 november richt de Hobby- en Filaclub &
Kantschool Kortenberg voor de 40ste maal haar hobbytentoonstelling
in. Deze vindt plaats in het ontmoetingscentrum Berkenhof en loopt op
zaterdag van 14 tot 18 u. en op zondag van 10 tot 18 u.
Heb je een hobby of ben je verzamelaar en zou je graag deelnemen aan
de tentoonstelling, neem dan contact op met het secretariaat. Plaatsen
worden toegekend in volgorde van ontvangst van de inschrijvingen.
Inschrijven moet gebeuren vóór maandag 30 september.
Info en inschrijven: Godelieve Hermans – 02 757 16 31 (na 18 u.)
Prijs per tafel : € 2,50
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Charterspel met en tegen elkaar. Op zaterdag 5 oktobber is er een
en eer
erstte
spelfase in onze gemeente met jongeren tussen 14 en 20 jaar. Een wee
eekk la
late
ter,
op zaterdag 12 oktober, zakken de jongeren uit de verschilllende stedeen me
mett
een bus af naar Kortenberg om sameen met jullie het tweede deel van het spel
te spelen.
Wat voor spel?
Het spel is natuurlijk gewoon ﬁjn om te spelen. Nu, het ‘Charter van Kortenberg’
is de basis van onze huidige democratie. Daarom leer je tijdens het spel ook hoe
democratie werkt. En je formulleert concrete voorstellen waar politici naar
komen luisteren! Wat denk je?
Alles is volledig gratis. Alle concrete info vind je op www.charterspel.eu
(Scouts Kortenberg)

OVERGANG NIEUW SCOUTSJAAR &
MELKFUIF
Op zaterdag 14 september vindt de jaarlijkse overgang van de
scouts van Kortenberg weer plaats. Deze geweldige dag begint
reeds om 10 u. ’s morgens en eindigt met een gigantische sluiting
om 17 u. aan onze welbekende scoutslokalen. Tijdens deze dag
nemen de laatstejaars afscheid van hun oude groep en gaan ze
over naar hun nieuwe tak. De leden komen ook te weten wie de
nieuwe leiding van elke groep is. Ouders kunnen hun dochter/
zoon heel de dag door komen inschrijven waarbij er ook kan genoten worden van een heerlijk scoutsterras.
Op het einde van de dag is het tijd voor de jaarlijkse Melkfuif in
GC Colomba. De ingang is gratis en zowel groot als klein is welkom. Er zal zoals gewoonlijk animatie aanwezig zijn, waaronder
grime, tattoo's zetten, ﬁguurplooien met ballonnen, veel eten, ...
en een geweldige verrassingsact! Alles gaat van start vanaf 18 u.
Openluchtfuif
Dit jaar zullen de scouts er weer volledig voor gaan. Zoals
gewoonlijk gaat de fuif door in openlucht aan de scoutslokalen
van Kortenberg. Onder mee T-mastis, b-ram en nieuw opkomend
talent zorgen voor de muziek. Een avond die je zeker niet wil
missen!
VVK: € 4 en kassa: € 5
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Organisator

za 31/08/13 van
17:00 tot 19:00

Atletiekclub Kortenberg

ACKO Open Meeting Julien Schots

za 31/08/13 om
13:00

wtc O.A.

Wielerwedstrijd grote prijs voor Junioren Café Vredezaal,
& Gentlemen
Kruisstraat 44, Everberg

www.wtcoa.be

za 31/08/13 om
13:45

vtbKultuur Kortenberg

Scheepswerven Baasrode en Musical op Vertrek: De Walsplein,
het Donkmeer
Kortenberg

02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 64, leden: € 58

za 31/08/13 van
18:00 tot 22:30 ,
zo 01/09/13 van
11:00 tot 15:00

CONEK

Barbecue CONEK

02 759 96 12,
vic.mertens@telenet.be,
www.conek.be,
€ 15, menu: € 20

zo 01/09/13 van
09:30 tot 12:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 10 km te Kortenberg Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

zo 01/09/13 van
14:00 tot 16:30

CGK

Herstelba(a)r

Herstelba(a)r,
0473 87 80 13
Kapellestraat 74, Kortenberg

vanaf 02/09/13
van 09:00 tot
12:00

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

Nederlands voor anderstaligen

OC Berkenhof

dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
iedere maandag, woensdag en donderdag

Yogalessen

Turnzaal De Klimop,
Kwerpsebaan 249,
Erps-Kwerps

02 759 46 41,
yogaclub.erpskwerps@gmail.com,
iedere maandag

Yogaclub Erps-Kwerps
vanaf 02/09/13
van 19:30 tot
20:30 en 20:35 tot
21:35

Wat

Waar
GC Colomba

OC Berkenhof

Info
0497 45 09 18,
erwinacko@gmail.com, www.acko.be

02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be

vanaf ma
02/09/13 van
14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

Uit wandelen

Parking
Gemeentehuisstraat,
Everberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be,
iedere maandag van september

vanaf 05/09/13

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

Stoelgym voor senioren op donderdag

OC Berkenhof

0491 996 224,
€ 135 jaarabonnement, € 62: 10-beurtenkaart

do 05/09/13 van
13:30 tot 16:30

KVLV Everberg

Een creatieve hobbyclub

OC Everberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be

vr 06/09/13 tot
30/09/13

Cultuurdienst

Expo Paula Van Hool

Administratief Centrum

Tijdens de openingsuren

vanaf 06/09/13

vtbKultuur Kortenberg

Danscursus ‘alle dansen’

GC Colomba

02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 94, leden: € 89, cursus loopt tot december

zo 08/09/13 van
13:00 tot 18:00

Cultuurdienst i.s.m.
Erfgoedhuis Kortenberg en
Milieudienst

Open Monumentendag

Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, 02 755 22 83
Erps-Kwerps
Wandeling om 14:00 en om 16:00,
ﬁetstocht om 14:00,
cultuur@kortenberg.be,

zo 08/09/13 van
08:15 tot 19:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Dagtocht 22 km te Turnhout

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

0473 34 24 11, www.witlooftrekkers.be
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Organisator
GDO

Wat

Waar

Start turn- en dansjaar

Info
www.gdokortenberg.be

Gezinsbond Erps-Kwerps
vanaf 09/09/13
ma, di van 13:30
tot 16:00 en 19:30
tot 22:00 woe van
19:30 tot 22:00 en
do van 13:30 tot
16:00

Bloemschikken Kamperfoelie

O-L-V Lourdes, Dorpsplein,
Erps-Kwerps

gezinsbond.erpskwerps@gmail.com, € 65,
leden: € 55 voor 9 lessen

vanaf di 10/09/13 Davidsfonds
Tekenatelier

Start nieuw werkjaar

OC Atrium

0485 11 49 66, jean-marie.beuten@
telenet.be

di 10/09/13 van
18:00 tot 20:30

Rode Kruis Kortenberg

Bloed geven

Polyvalente zaal van
Rusthuis O-L-V Lourdes,
Dorpsplein, Erps-Kwerps

bloed@kortenberg.rodekruis.be

vanaf 11/09/13

KH De Verbroedering

Start werkjaar

School, De Klimop, ErpsKwerps

www.verbroedering.be

vanaf 12/09/13
van 14:30 tot
15:30

55plus Kortenberg

Body en Balance 55plus Kortenberg

OC Berkenhof

www.55pluskortenberg.be,
iedere donderdag

do 12/09/13,
za 14/09/13, zo
15/09/13

Welzijnsraad Kortenberg

Plantjesweekend 2013

do: wekelijkse markt,
vr en za: aan de
grootwarenhuizen

welzijn@kortenberg.be

vr 13/09/13 om
20:00

Velt i.s.m. Okra

Ecologische huismiddeltjes met kruiden

GC Colomba

leden: € 5, niet-leden: € 10

za 14/09/13

Scouts Kortenberg

Openluchtfuif

Scoutslokalen Kortenberg

VVK: € 4, kassa: € 5

vanaf 14/09/13

Circusstreken

Start nieuw werkjaar

School, De Klimop,
Erps-Kwerps

circusstreken@hotmail.com,
€ 60 semester, € 100 heel jaar

van 15/09/13 tot
17/09/13

Kermis in Erps-Kwerps

Dorpsplein, Erps-Kwerps

www.kortenberg.be

vanaf di 17/09/13 Die Blomme
van 19:00 tot
23:00 , woe
18/09/13 van
13:00 tot 23:00

Bloemschikken

OC Berkenhof

02 759 43 34,
miafransen@telenet.be,
lidgeld: € 10, reeks: € 45, 1 les: € 7,
Di van 19:00 tot 23:00,
Woe van 13:00 tot 23:00

di 17/09/13 van
19:00 tot 21:00

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

LEIF. Hoe u uw levensverhaal in eigen
handen kunt nemen.

OC Berkenhof

0491 996 226 of 0491 996 224,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

di 17/09/13 om
20:00

Milieudienst i.s.m. provincie
Vlaams-Brabant en
Dialoog vzw

Infosessie ‘Uw eigen huis energiezuinig
(ver)bouwen’

Administratief Centrum,
Raadzaal

02 755 22 65
milieu@kortenberg.be of

vrij 20/09/13 van
20:00 tot 22:00

KVLV Everberg

KVLV Everberg maakt hippe Shamballa
armbanden !

OC Feestzaal, Everberg

0497 16 60 21 (Tussen 19:00 en 21:00),
patricia.maesschalck@telenet.be,
www.kvlv-everberg.be

za 21/09/13 van
10:30 tot 13:30

‘t Akkosjeke

Tweedehandsbeurs Baby- en
Kinderkleding

GC Colomba

secretariaat@akkosjeke.be,
www.akkosjeke.be

za 21/09/13 van
06:45 tot 20:00

vtbKultuur Kortenberg

Duinkerke en Bergues
(Sint-Winoksbergen) - daguitstap

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 44, leden: € 40

za 21/09/13

Acko

Restaurantdag

OC Berkenhof

0497 45 09 18,
erwinacko@gmail.com,

zo 22/09/13 van
11:30 tot 14:30

KF De Vrolijke Schutters

Mosselrestaurant

Polyvalente zaal,
Erps-Kwerps

lutjeva@gmail.com
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Wanneer

Organisator

zo 22/09/13 van
09:30 tot 12:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Wat

Waar

Info

Ochtendwandeling 8 km te Hofstade

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

016 48 10 03,
www.witlooftrekkers.be

ma 23/09/13 van Lokaal Dienstencentrum
09:00 tot 12:00
Kortenberg

Computermoment: Windows 8

OC Berkenhof

dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

ma 23/09/13 van KVLV Everberg
19:30 tot 21:30

Kookles ‘Quinoa, couscous & co‘

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg

02 759 31 44,
sien.beyens@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be, € 6, leden: € 3

vanaf woe
25/09/13 van
09:00 tot 11:00

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

Bloemschikken

OC Berkenhof

0491 996 226, 02 755 23 20,
chris.vanopstal@ocmwkortenberg.be,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
www.ocmwkortenberg.be/
ocmw-Bloemschikken.html,
de laatste woe en do van de maand

do 26/09/13 van
13:45 tot 17:45

Senioren Advies Raad
Kortenberg

Senioren dansnamiddag

GC Colomba

02 755 22 86,
michele.geets@kortenberg.be

do 26/09/13 van
14:00 tot 17:00

Vl@s vzw - Kortenberg

Van kust tot Kempen, lezing

OC Berkenhof

0497 425 425,
vlas.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be/
kortenberg

do 26/09/13

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

Cursus Italiaans

OC Berkenhof

dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

vrij 27/09/13 van
18:00 tot 22:00,
za 28/09/13 van
11:30 tot 22:00,
zo 29/09/13 van
11:30 tot 14:00

Sporting Kortenberg

Mosselfestijn Sporting Kortenberg

Kantine, Wijngaardstraat 1,
Kortenberg

02 759 99 77

za 28/09/13

Wijkcomité Armendaal i.s.m. Wandeling Warandebos en wijkfeest
Natuurpunt

Wandeling: Dorpelstraat;
Wijkfeest: Everslaan,
Everberg

Wandeling: 14:00, Wijkfeest: 16:00,
02 759 90 80

za 28/09/13 van
10:00 tot 18:00

Unizo Kortenberg en RLE

Kortenbergse Klantendag

Leuvensesteenweg centrum
Kortenberg

za 28/09/13 van
20:15 tot 23:00

Kaﬀee Kultura Kortenberg

Daar sta iemand- Vitalski

GC Colomba

www.kaﬀeekultura.be, VVK: € 9, kassa:
€ 12

ma 30/09/13 om
14:00

Ziekenzorg Erps-Kwerps

Ontspannende massage voor dagelijkse
gebruik

De Klok, Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps

02 759 44 93

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 Everberg
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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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
burgerlijkestand@kortenberg.be 02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be 02 755 22 30
communicatie-it@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 80
ﬁnancien@kortenberg.be 02 755 22 50
gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be 02 759 98 28
jeugddienst@kortenberg.be 02 755 22 85
kinderopvang@kortenberg.be 02 751 43 22
meldingen@kortenberg.be 02 755 22 40
milieu@kortenberg.be 02 755 22 67
OCMW: info@ocmwkortenberg.be 02 755 23 20
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
openbarewerken@kortenberg.be 02 755 22 70
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sportdienst@kortenberg.be 02 755 22 87
stedenbouw@kortenberg.be 02 755 22 60
toerisme@kortenberg.be 02 755 22 80
UiTbalie@kortenberg.be 02 755 22 80
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
zoeklicht@kortenberg.be 02 755 22 40
website@kortenberg.be 02 755 22 40

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
invulformulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De
precieze instructies en de invulformulieren vindt u op de gemeentelijke
webstek: www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 augustus gebeuren voor het oktobernummer en
ten laatste op 25 september voor het novembernummer. Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij
een bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur
deze naar zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s
doorstuurt, betekent dit dat u ons de toestemming
geeft om deze te publiceren in Zoeklicht, en dit op de
plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het
meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 u. tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 u. tot 19 u.
Donderdag: van 10 u. tot 19 u.
Vrijdag: van 13 u. tot 19 u.
Zaterdag: van 10 u. tot 13 u.
Burgerzaken
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 11.45 u.
Overige diensten
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Containerpark
Noodbosweg 100
info@ecowerf.be of 02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 u. tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 16 u.
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd
PWA
info@pwa.be of 02 755 23 30

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 83 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg, Stien Pardon en Gasparina de Laat
Druk
Peeters NV - Warotstraat 50 - 3020 Herent
Gedrukt op papier met FSC-label

Praktisch
Het volgende nummer verschijnt rond 1 oktober 2013. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 augustus 2013 worden
ingediend. Voorstellen voor het novembernummer van Zoeklicht moeten
ten laatste op 25 september 2013 worden ingediend. Deze deadline wordt
strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 2 september 2013
om 16 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht
als ze de redactieraad willen bijwonen.

