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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
5-6 oktober: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
12-13 oktober: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
19-20 oktober: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
26-27 oktober: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
5-6 oktober: Dr. De Ruyck - 0477 88 10 81
12-13 oktober: Dr. De Rom - 02 767 53 42
19-20 oktober: Dr. De Ruyck - 0477 88 10 81
26-27 oktober: Dr. Lievens - 02 759 39 21

Ã

Zitdagen RSVZ

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ) heeft zitdagen 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 7 oktober 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 1 oktober: pmd en gft
Dinsdag 8 oktober: huisvuil
Vrijdag 11 oktober: papier en karton
Dinsdag 15 oktober: pmd en gft
Dinsdag 22 oktober: huisvuil
Dinsdag 29 oktober: pmd en gft
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november zal het containerpark gesloten zijn.

Gratis ﬁetsgraveren

Woensdag 2 oktober 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 2 september 2013
• Het reglement voor de gemeentebelasting op het aﬂeveren van administratieve stukken wordt met ingang van 3 september 2013 gewijzigd. Voortaan zal voor de aanvraag en het aﬂeveren van een nieuwe
PIN-code voor een elektronische identiteitskaart, voor een kidsID en
voor een elektronische vreemdelingenkaart 5 euro worden aangerekend. Stukken die elektronisch worden aangevraagd en afgeleverd zijn
gratis - dankzij het nieuwe systeem van e-government VERIFIEER kan
de gemeente Kortenberg voortaan rechtsgeldig bepaalde elektronische
stukken aan Kortenbergse inwoners aﬂeveren.
• De rekening 2012 en de wijzigingen aan het budget 2013 van het
OCMW werden goedgekeurd door de gemeenteraad.
• De gemeenteraad heeft akte genomen van wijziging I van de budgetten 2013 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Kortenberg en
van de kerkfabriek Sint-Martinus Everberg.
• De budgetten 2014 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-VrouwKortenberg, Sint-Martinus Everberg, Sint-Amandus Erps, Sint-Pieter
Kwerps en Sint-Antonius Meerbeek werden goedgekeurd door de
gemeenteraad.
• Volgende nieuwe namen werden voorgesteld voor twee nieuwe
straten gelegen aan de straat Ter Gessel in Meerbeek: Jacobshof en
Moeyshof. Voor de nieuwe straat gelegen aan de Engerstraat te
Erps-Kwerps, tegenover het station van Kortenberg wordt de naam
Campanilehof voorgesteld. Er worden openbare onderzoeken ingesteld, waarna de gemeenteraad een deﬁnitieve beslissing zal
nemen.
• De overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente
Kortenberg over de afgifte van biometrische paspoorten voor
Belgische burgers en van biometrische vreemdelingenkaarten werd
goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze nieuwe paspoorten en
vreemdelingenkaarten zullen ‘biometrische gegevens’ (vingerafdrukken) bevatten, en pasfoto’s van zeer hoge kwaliteit die gelaatsherkenning toelaten. De vingerafdrukken zullen bij de dienst burgerzaken worden ingescand, en ook de pasfoto’s zullen ter plaatse
genomen worden. De biometrische paspoorten en vreemdelingenkaarten zijn binnenkort overal in de Europese Unie verplicht. De
bedoeling is om identiﬁcatie sneller en eenduidiger mogelijk te
maken.
• De gemeente Kortenberg en het CVO Tervuren-Hoeilaart sluiten een
overeenkomst voor het organiseren van een basiscursus Nederlands
Tweede taal in GC Colomba in Kortenberg.
• De bestekken en de ramingen voor de aankoop van een minigraver,
een verhuiswagen en twee servers werden goedgekeurd door de

© Evgenia Belyaeva

Gemeenteraad

•

•

•

•

•

gemeenteraad. De kostenramingen bedragen respectievelijk 70.000,
65.000 en 52.443 euro inclusief btw.
De toekenning aan Interleuven van exclusieve dienstverlening aan
de gemeente wordt met zes jaar verlengd met ingang van 1 september 2013. Het gaat om volgende dienstverlening: veiligheidscoördinatie van het ontwerp en de verwezenlijking van gemeentelijke infrastructuur en van gemeentelijke gebouwen, het begeleiden
van gemeentelijke verordeningen (stedenbouwkundige verordeningen, verkavelingsverordeningen), adviesverlening aan de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en ondersteuning van de
milieudienst.
De economische toezichthouder verplicht de gemeente ertoe om de
administratieve vergoeding voor de inning van de gemeentelijke
saneringsbijdragen voor water vanaf 2013 vast te leggen op 4,25 %
van de gefactureerde gemeentelijke saneringsbijdrage en de
Vergoeding Eigen Waterwinning.
De gemeenteraad heeft het voorstel goedgekeurd om volgende
waterlopen van de derde categorie (gemeentelijke waterlopen) op
het grondgebied van Kortenberg te herklasseren naar de tweede
categorie (provinciale waterlopen): Weesbeek, Zuurbeek, Ziptbeek,
Molenbeek en Leibeek. De herklassering houdt in dat deze beken in
de toekomst door de provincie Vlaams-Brabant zullen worden
onderhouden. Het voorstel wordt overgemaakt aan de provincie.
Naar aanleiding van de vraag voor nazicht van het ontwerp van het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP), gaat de gemeenteraad
akkoord met de opmerkingen op het ontwerp van het GUP en met
de aanpassingen aan de projectafbakening en de nieuwe projecten.
De schepencollegebeslissing van 29.05.2013 voor het leveren en
plaatsen door Eandis van twaalf nieuwe openbare verlichtingspalen
en armaturen in de Achterenbergstraat en de schepencollegebeslissing van 05.06.2013 voor het vernieuwen van het waterleidingsnet
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in de Achterenbergstraat door Vivaqua werden voor kennisneming
aangenomen en bekrachtigd door de gemeenteraad.
• De goedkeuring van het contract voor uitvoering van de dakrenovatie
van de cafetaria van OC Everberg en van de bijhorende documenten
met energiebesparend advies voor dakisolatie en het technisch lastenboek werd bekrachtigd door de gemeenteraad. De kostprijs voor deze
werken wordt geraamd op 86.341,14 euro inclusief 21% btw. De
kostprijs voor eventuele meerwerken wordt geraamd op 8.639,40 euro
inclusief btw. Na oplevering zal een correcte afrekening gemaakt worden, rekening houdend met de al dan niet uitgevoerde meerwerken.
Er wordt een REG-premie voorzien van 1.920 euro.
• De nieuwe verkaveling op het kruispunt van de Kwerpsebaan met de
Everbergstraat houdt de aanleg in van een deel van het voetpad
langsheen de Everbergstraat, alsook de aanleg van een voetgangersverbinding achter de tuinen van de nieuw gecreëerde percelen.
Het tracé voor het voetpad en de voorwaarden voor de voetgangersverbinding werden vastgelegd door de gemeenteraad.
• Het tracé en de uitrusting van de wegenis voor de verkaveling langsheen de Dorenbaan in Erps-Kwerps zoals voorgesteld in het dossier
van de verkavelingsaanvraag werden niet goedgekeurd omdat het
perceel gelegen is langsheen buurtweg nr. 4 en de verharding van
deze weg niet geschikt is voor het bedienen van een woonerf.

• De bevoegde schepen heeft aan de gemeenteraad een stand van
zaken gegeven over de Engerstraat. Het gemeentebestuur keurde
vorig jaar een eerste versie van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
Engerstraat goed. Deze versie werd omwille van procedurefouten
geschorst door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. De
gemeente hernam dan de procedure volgens de voorschriften, maar
vernam begin juli van dit jaar dat het RUP niet kan worden
goedgekeurd omdat de deﬁnitieve vaststelling door de gemeenteraad de termijn van 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek overschrijdt, wat echter het gevolg is van het feit dat de gemeente
gevolg heeft gegeven aan de richtlijnen van de deputatie. Intussen
heeft Vlaams Minister Geert Bourgeois een groot gedeelte binnen de
zone van het RUP deﬁnitief beschermd als dorpsgezicht. In deze
omstandigheden heeft het geen zin om een nieuwe procedure voor
de opmaak van een nieuw RUP op te starten.
• Ook volgende punten werden besproken: Project Vierhuizekens, bijkomende vragen en bespreking beleidsplan 2013-2018, stand van
zaken Intrec-site, inbrakengolf Kortenberg, industriepark, Kwerpse
Feesten, onderhoud kerkhof Erps-Kwerps, voetweg Vierhuizenstraat –
Sterrebeeksesteenweg, trage wegen, Weesbeek.

Volgende gemeenteraad
Maandag 7 oktober 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.

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS IN
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

Naam

Functie

ECOWERF

bestuurder

FINILEK

bestuurder en lid directiecomité

IGO

bestuurder

Woonwijzer Midden-Brabant

afgevaardigde
plaatsvervangend afgevaardigde

INTERLEUVEN

bestuurder
afgevaardigde beheerscomité PWB (arbeidsveiligheid)

IVERLEK

lid regionaal bestuurscomité

IWVB

bestuurder

Gemeentelijke
vertegenwoordiger
Bart NEVENS
Harold VANHEEL
Francis PEETERS
Kristien GOEMINNE
Julia DE COSTER
Julia DE COSTER
Sabine LEDENS
Sabine LEDENS
Erwin CLEOPATER
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Naam

Functie

VIVAQUA

afgevaardigde Vlaams Gewestelijk Overlegcomité

De Watergroep (voorheen VMW)

afgevaardigde
afgevaardigde
afgevaardigde sectorcomité + provinciaal comité

AquaFlanders

bestuurder
afgevaardigde

DEMER & DIJLE

afgevaardigde

GEMEENTELIJKE HOLDING (in vereﬀening)

afgevaardigde

REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND

afgevaardigde
afgevaardigde
plaatsvervangend afgevaardigde
plaatsvervangend afgevaardigde

TOERISME DIJLELAND

afgevaardigde

TOERISME VLAAMS-BRABANT

afgevaardigde

ELK ZIJN HUIS

afgevaardigde en bestuurder

ETHIAS

afgevaardigde gemeen recht

OVSG

afgevaardigde

ERSV

afgevaardigde

PWA MIDDEN-BRABANT vzw

afgevaardigde
afgevaardigde

ONS TEHUIS BRABANT

afgevaardigde
plaatsvervangend afgevaardigde

Regionaal Overlegplatform van Adviesraden voor Senioren (ROAS)

afgevaardigde

VVSG

afgevaardigde
bestuurder

Bosgroep Dijle-Geteland

afgevaardigde
plaatsvervangend afgevaardigde

Overlegcommissie Brussels Airport

afgevaardigde voor gemeente
plaatsvervangend afgevaardigde voor gemeente
afgevaardigde voor MAR
plaatsvervangend afgevaardigde voor MAR

Gemeentelijke
vertegenwoordiger
Koen VAN ROEY
Bart NEVENS
Tom JESPERS
Koen VAN ROEY
Koen VAN ROEY
Bart NEVENS
Julia DE COSTER
Harold VANHEEL
Myriam VAN TRICHT
Melody DEBAETSELIER
René DE BECKER
Tom JESPERS
Ann VANNEREM
Ann VANNEREM
Kristien GOEMINNE
Erwin CLEOPATER
Sabine LEDENS
Sabine LEDENS
Julia DE COSTER
Silke CUYPERS
Francis PEETERS
Kristien GOEMINNE
Julia DE COSTER
Sabine LEDENS
Sabine LEDENS
René DE BECKER
Kristien GOEMINNE
Chris TAES
Kristien GOEMINNE
Henk CUYPERS
Christiane COPPENS

Burgerzaken
VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN
GEMEENTEBESTUUR

De FOD Mobiliteit en vervoer deelt mee dat vanaf 1 oktober 2013 de voorlopige rijbewijzen, net zoals de gewone rijbewijzen, in kaartmodel
zullen worden afgeleverd.
Dit betekent dat ook in Kortenberg de papieren voorlopige rijbewijzen zullen verdwijnen.
Een voorlopig rijbewijs zal dan 25 euro kosten. Enkel indien u een andere foto wenst dan op uw identiteitskaart, moet u ook een recente
pasfoto meebrengen (geen zwart-wit foto). Houd er ook rekening mee dat de dienst Burgerzaken de rijbewijzen niet meer onmiddellijk
kan aﬂeveren. Reken hiervoor op een vijftal werkdagen wachttijd.
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Mobiliteit
WANDELEN OP DE DAG VAN DE TRAGE WEG
GEMEENTEBESTUUR

Tijdens het weekend van 19 en 20 oktober organiseert Trage Wegen
vzw de Dag van de Trage Weg. Lokale besturen kunnen dat weekend
allerlei acties organiseren rond de trage wegen. De gemeente
Kortenberg neemt inmiddels al verschillende jaren deel aan deze actie.
Op zondag 20 oktober kunt u deelnemen aan een van de twee georganiseerde wandelingen die leidt langs enkele mooie maar minder
bekende plekjes in onze gemeente. Er is een traject van ongeveer vijf
kilometer en een van om en bij de acht kilometer voorzien. Nadien
wordt u van harte uitgenodigd om af te sluiten met een drankje in
jeugdhuis Den Aap.

Praktisch:
Plaats van afspraak: JH Den Aap, L. Andriesstraat 7 te Meerbeek
De wandelingen starten om 14 u.
Terugkomst wordt verwacht tussen 16 en 17 u.
Gratis
Voorzie aangepaste kledij en geschikt schoeisel, afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Meer info: An De Blaes, mobiliteit@kortenberg.be of 02 759 98 28

FOUTPARKEREN. U DOET ER TOCH NIET AAN MEE?
GEMEENTEBESTUUR

In september startten we met een campagne rond foutparkeren. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de parkeerreglementering.

Parkeren en stilstaan is verboden:
• Op een voetpad en binnen de
bebouwde kom op de verhoogde
berm, behoudens plaatselijke
reglementering

• Op minder dan vijf meter van de
hoek van een kruispunt, behoudens plaatselijke reglementering

• Op een ﬁetspad en op minder
dan vijf meter van de plaats waar
ﬁetsers verplicht zijn het ﬁetspad
te verlaten om op de rijbaan te
rijden of de rijbaan te verlaten om
op het ﬁetspad te rijden

• Links ten opzichte van de rijrichting (behalve wanneer er
enkelrichtingsverkeer is)

• Op oversteekplaatsen voor voetgangers en ﬁetsers en op de rijbaan op minder dan vijf meter
voor deze oversteekplaatsen

• In dubbele ﬁle

• Op de rijbaan kort bij de top van
een helling of in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is

• Op verhoogde inrichtingen die
aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87 of die
gelegen zijn binnen een zone 30,
behoudens plaatselijke reglementering

A14

F87
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Parkeren is verboden:
• Op minder dan 15 meter aan
weerszijden van een bord dat
een bushalte aanwijst

• Op de rijbaan langs een gele
onderbroken streep die op de
rand van de rijbaan is aangebracht

• Voor de inrit van een eigendom
of voor een garage (indien het
kenteken van het voertuig leesbaar is aangebracht, mag het
voertuig dat voorzien is van dit
kenteken er wel staan)

• Op de rijbaan wanneer de rijbaan verdeeld is in rijstroken
door witte onderbroken of
doorlopende strepen

• Op de rijbaan wanneer hierdoor
de vrije doorgang minder dan
3 meter wordt.

• Op een rijbaan met tweerichtingsverkeer tegenover een
ander stilstaand of geparkeerd
voertuig wanneer hierdoor
andere voertuigen moeilijk
kunnen kruisen
• Op elke plaats waar u de toegang tot een bui- • Op minder dan een meter van een ander • Op een parkeerplaats voor personen met een
geparkeerd voertuig
ten de rijbaan gelegen parkeerplaats verhinhandicap, behalve voor de voertuigen gebruikt
dert
door personen met een handicap die in het
bezit zijn van een speciale kaart
Opgelet! Los van speciﬁeke, concrete verkeersinbreuken werd in de wegcode ook volgende algemene regel opgenomen: ‘parkeren of stilstaan is
verboden op elke plaats waar het voertuig onnodig zou kunnen hinderen, of waar het voertuig duidelijk gevaar kan betekenen voor andere weggebruikers.’
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Ruimtelijke ordening
GAS EN ELEKTRICITEIT: BLIJF VERGELIJKEN!
GEMEENTEBESTUUR

Betaalt u teveel voor uw gas of elektriciteit?
Vergelijk uw energieprijs tijdens de ‘Week van de V-test’ van 21 tot 25 oktober!

Wordt u ook via reclame en internet om de oren geslagen met termen
zoals: variabele contracten, enkelvoudig en dag-nachttarief, distributie
en netbeheerderskosten, …? En weet u nu eigenlijk wel wat dit allemaal betekent en wat hiervan de invloed kan zijn op uw energieverbruik en dus uw rekening? Met behulp van de online Vreg-test is het
mogelijk de tarieven van energieleveranciers te vergelijken. De Vreg is
de energiewaakhond van de Vlaamse overheid.
Met de winter in zicht is dit het ideale moment om uw energiekosten
kritisch te bekijken. Stijgende gas- en elektriciteitsrekeningen nemen
een steeds grotere hap uit uw budget. U kunt heel wat besparen door
van leverancier of van tarief te veranderen. Sinds vorig jaar is een overstap naar een andere leverancier gratis.

Het gemeentebestuur van Kortenberg en Woonwijzer Midden-Brabant
organiseren daarom de ‘Week van de V-test’, van 21 tot 25 oktober
2013. Op woensdag 23 oktober kunt u vrijblijvend met uw laatst
gekende afrekening terecht tijdens de zitdag van Woonwijzer MiddenBrabant in Kortenberg.
De medewerkers van het woonloket zullen voor u de V-test uitvoeren
en u helpen om op een neutrale manier meer zicht te krijgen op het
aanbod.

Voor meer informatie over dit artikel of met al uw andere vragen
over wonen kunt u terecht bij de Woonwijzer. U bereikt de medewerker 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).

GEMEENTEBESTUUR

INFOAVOND: UW WONING ZORGELOOS VERHUREN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR
SVK WEBRA VZW

Wilt u graag uw woning verhuren maar ziet u op tegen de rompslomp
die daarbij komt kijken? Dan kunt u uw woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een SVK huurt woningen op de private markt
om ze na eventuele renovatie tegen een redelijke huurprijs te verhuren
aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Deze ingrepen zorgen ervoor dat de toekomstige bewoners hun intrek kunnen nemen in
een gezonde en kwalitatieve woning.
Wilt u meer weten over de werking van SVK Webra en over de voordelen voor eigenaars die verhuren via het SVK, dan bent u welkom op de
informatieavond in OC Berkenhof (Beekstraat 25 te Kortenberg) op
dinsdag 22 oktober vanaf 20 u. SVK Webra is actief in Kortenberg,
Tervuren en Zaventem. Inwoners uit al deze gemeenten zijn welkom.
Graag inschrijven via
marijn.loozen@igo.be
of 0496 53 50 02.
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Internationale samenwerking
7DE RUN & WALK FOR CONGO
Op zondag 13 oktober organiseert de Gemeentelijke adviesraad voor
Ontwikkelingssamenwerking – GROS Kortenberg de 7de ‘Run & Walk for
Congo’.
Run for Congo
De Run for Congo is een klassieker geworden onder de stratenlopen en
is tot ver buiten Vlaams-Brabant bekend. Met zijn honderden deelnemers is de Run for Congo een mooie en traditionele afsluiter van het
loopseizoen.
Er is voor de volwassenen zoals gewoonlijk een stratenloop over 5 of
10 km. Voor de kinderen is er een nieuwe formule: wedstrijden op de
atletiekpiste: 400 m / 800 m per loper naargelang de leeftijd.
Walk for Congo
Voor de stappers is er een nieuw parcours uitgestippeld. De ‘Congo
Walk’ is een begeleide wandeling die vertrekt aan het museum van
Tervuren. De deelnemers worden van GCColomba per bus naar Tervuren
gebracht en van daaruit loopt het parcours door de Congowijk van
Vossem en via Moorsel en Sterrebeek terug naar Kortenberg. Rik Nijs zal
de wandelaars op deze 10 km lange tocht begeleiden en hen onderweg
informatie geven en wetenswaardigheden vertellen.
Inschrijvingen vanaf 13 u., vertrek van de bus omstreeks 13.45 u. aan
GC Colomba.
Een aandenken voor elke deelnemer
Alle lopers/wandelaars krijgen een presentje van de hoofdsponsor.
Deze draagt tevens 2.500 euro bij voor de projecten die de GROS steunt
(zie lijst hieronder). Een niet te onderschatten hefboom voor uw
inschrijvingsgeld. Hierdoor kunnen de kinderen tot 12 jaar gratis deelnemen! Het Afrika Museum in Tervuren stelt 500 tickets ter beschikking
voor de deelnemers aan de Run en Walk for Congo.
Run en Walk for Congo in het teken van de jeugd
Dit jaar zullen de jeugdbewegingen Chiro Erps-Kwerps en Flurk
Everberg deelnemen aan de Run en Walk for Congo: sport, spel en animatie in het teken van sensibilisering Noord-Zuid.
De GROS hoopt ook op een talrijke opkomst vanuit de scholen waar
intensief wordt mee samengewerkt. Dit jaar stelt de GROS Kortenberg
het lespakket ‘De Scharlaken Pompelmoes’ van DJAPO ter beschikking
van de Kortenbergse scholen.

Fotograaf: Jos Verhoogen

De Run en Walk for Congo is ten voordele van de volgende
projecten:
vzw ACOLISA (www.acolisa.be)
SOLFA (www.solfanet.org)
BBCSF, de Belgian Brick Children School Foundation
(www.brickbybrick.be)
Fracarita (CARAES) (www.caraes.org)
KIDS for UGANDA (www.uganda.be)
Praktisch:
Zondag 13 oktober 2013 - 7de Run & Walk for Congo
Run for Congo 5 of 10 km
Kinderen, start vanaf 14 u.: 1 of 2 ronden op de atletiekpiste.
Volwassenen, start om 15 u.: stratenloop 5 & 10 km.
Walk for Congo 10 km
Inschrijvingen vanaf 13 u., GC Colomba Kortenberg.
Begeleide wandeling en vertrek met de bus naar Tervuren omstreeks
13.45 u.
Uw gids is Rik Nijs. Wandeling langs het park Tervuren, Congowijk in
Vossem en via Sterrebeek naar Kortenberg.
Chiro Flurk Everberg en Erps-Kwerps
De jeugdbeweging Chiro zorgt tijdens en na de Run en Walk for Congo
voor sport, spel en animatie in het teken van de sensibilisering NoordZuid.
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Milieu
INFOSESSIE: DE JUISTE PLANT OP DE JUISTE PLAATS
GEMEENTEBESTUUR

Veel afval in de tuin kan voorkomen worden door de juiste plantenkeuze
te maken. Maakt u de verkeerde keuzes, dan gaan uw planten dood, worden ze te groot, overwoekeren ze elkaar. Als u de beplanting vooraf bepaalt, met aandacht voor de omstandigheden in uw eigen tuin, dan zult u
niet alleen veel afval, maar ook veel werk voorkomen. Hoe kunnen de
omstandigheden in uw tuin verschillen van die van uw buurman? Hoe
weet u welke plant u moet kiezen? Waar kunt u raad krijgen? U wisselt
ervaringen en vragen uit met een lesgever met ruime ervaring.
Praktisch:
Donderdag 10 oktober om 20 u.
Zaal Blauwgrond, Administratief Centrum, De Walsplein 30 te
Kortenberg
Gratis – Inschrijven niet nodig
Meer info: milieudienst, sonja.branson@kortenberg.be of 02 755 22 65

NACHT VAN DE DUISTERNIS
GEMEENTEBESTUUR

Tijdens de nacht van de duisternis op
zaterdag 12 oktober organiseert de milieudienst in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder, de Werkgroep
Lichthinder van de VVS en Natuurpunt tal van
activiteiten in het Park van de Oude Abdij te Kortenberg: een avondwandeling door het bos, sterren kijken, nachtvlinders en vleermuizen spotten.
Om nog een plezierige noot aan de actie toe te
voegen, zal een verhalenverteller er verhalen vertellen voor groot en klein.

Praktisch:
Samenkomst aan Sjaloom,
Abdijdreef te Kortenberg om 20 u.
Gratis
Inschrijven verplicht
Gratis tas soep wordt voorzien
Meer info: milieudienst Kortenberg,
milieu@kortenberg.be, 02 755 22 65

HONDENPOEP OPRUIMEN VERPLICHT!
GEMEENTEBESTUUR

Sinds vorige zomer is men in de gemeente Kortenberg als hondeneigenaar verplicht om te
allen tijde een hondenpoepzakje op zak te hebben en de uitwerpselen van de hond moeten
ook altijd en overal door de eigenaar worden opgeruimd. Zo probeert het gemeentebestuur
tegemoet te komen aan de regen van klachten over vervuilde stoepen, plantsoenen, speeltuinen, …
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een administratieve boete van 50 tot
250 euro.
Aan het onthaal van het Administratief Centrum kunt u gratis hondenpoepzakjes verkrijgen, evenals anti-hondenpoepstickers.
Bron: NOS.nl
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WORKSHOP MEZENBOLLEN MAKEN
GEMEENTEBESTUUR

Help de vogels de winter door
In de winter is voedsel voor de vogels schaars,
terwijl ze juist dan extra veel energie nodig
hebben om hun lichaamstemperatuur op peil
te houden. Insecten en bessen zijn nog
moeilijk te vinden. Door regen en sneeuw
vinden de zaadeters nog maar moeilijk hun
voedsel. Het bijvoederen van vogels in de
winter is dan ook een populaire bezigheid
voor veel mensen.
Niet alleen helpt u de vogels om barre tijden door te
komen, u krijgt er ook een schitterend schouwspel voor
terug! Vogels die vaak verscholen blijven of in een ﬂits voorbij vliegen,
laten zich nu gemakkelijk bekijken.
Voedertips
• Voederen mag op bescheiden schaal het hele jaar door (bijvoorbeeld met zaden), maar het is pas echt nodig als het vriest en/of
sneeuwt.

• Voeder niet teveel tegelijk en liefst ‘s ochtends (na
een lange, koude nacht hebben vogels behoefte
aan een stevig ontbijt) en tegen het einde van
de middag (zo kunnen ze de nacht doorkomen). Overdadig voederen kan muizen en
ratten aantrekken.
• Geef geen voedsel waarin zout is verwerkt. In de kaas en het brood dat u voedert
zit al meer dan genoeg zout.
• Voeder zeker geen margarine of boter, die
werken als laxeermiddel.
• Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, voedert u
best als geheel en niet in kleine stukjes.
Praktisch:
Zaterdag 19 oktober van 14 tot 16 u. – Gratis
Op het demoveld naast het containerpark, Noodbosweg 170 te
Kortenberg
In samenwerking met de kringloopkrachten van Kortenberg en de
gemeentelijke milieudienst

PADDENSTOELENWANDELING OP ZONDAG 20 OKTOBER
GEMEENTEBESTUUR

Als afsluiter van de week van het bos organiseert de milieudienst van
Kortenberg in samenwerking met Natuurpunt opnieuw een paddenstoelenwandeling. Wie deelneemt bezoekt het Eikenhof en het aanliggende Warandebos, waar de overgang van vochtig beekbegeleidend
bos rond de Aderbeek naar hellingbos tot droog bos mooi kan worden
geobserveerd.

Geen inschrijving vereist
Deze activiteit is niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.
Laarzen zijn aangewezen.

Paddenstoelen komen in alle vormen, maten, geuren en kleuren. De
meest bekende kabouterpaddenstoel is de vliegenzwam, maar er zijn
er véél meer! Een gids maakt u wegwijs in deze tot de verbeelding sprekende mysterieuze wereld.
Praktisch:
Vertrek aan de sporthal, Colombastraat, om 14 u.
Gratis

Foto: Evgenia Belyaeva
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ZIN OM UW VRIENDEN EN FAMILIE GRATIS OP FRIETJES TE
TRAKTEREN?

Van 1 tot 31 oktober organiseert Interafval samen met het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf en Valorfrit weer de Grote
Inzamelmaand. Hét moment om uw gebruikte frituurolie of -vet naar
uw containerpark te brengen. Wie weet kunt u daarna uw vrienden
trakteren op gratis frietjes! Bovendien maakt u kans op een gloednieuwe friteuse of een van de 1.000 cinematickets.

Het milieu deelt in de winst
Nog een andere goede reden om uw gebruikte frituuroliën en -vetten
naar uw containerpark te brengen? Correct ingezameld kunnen ze
gerecycleerd en hergebruikt worden, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel. Spijtig genoeg verdwijnen veel van die oliën en vetten
nog steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool of tussen het
restafval. En zo spoken ze rond in ons milieu om veel schade te berokkenen: verstopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en watervervuiling ... Geef uw gebruikte frituuroliën en -vetten dus altijd gratis af in
het containerpark!
Surf voor het wedstrijdreglement naar www.inzamelmaand.be.
Interafval is het samenwerkingsverband tussen de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en alle
Vlaamse afvalintercommunales (www.interafval.be).
Valorfrit vertegenwoordigt de producenten, invoerders en verdelers van dierlijke en plantaardige
frituuroliën en -vetten in het kader van de ’uitgebreide producentenverantwoordelijkheid‘ in Vlaanderen.
(www.valorfrit.be)

Grote Inzamelmaand op het containerpark
Tijdens de Grote Inzamelmaand krijgt u één tombolabiljet per liter
gebruikte frituurolie of -vet die u correct inlevert in het containerpark.
Dus hoe meer u binnenbrengt, hoe meer winstkansen! (Max. 8 tombolabiljetten per bezoek) Op elk tombolabiljet staat een unieke code. Geef
die in op www.inzamelmaand.be en u weet meteen of u een cinematicket binnenhaalt. Niet gewonnen? Geen nood, u maakt nog steeds
kans op een friteuse of de hoofdprijs: een mobiele frituur die u aan huis
laat komen (voor max. 100 personen). Zo kunt u uw vrienden, familie
en kennissen verwennen met heerlijke frietjes!

OCMW
VDABWERKWINKEL KORTENBERG SLUIT DEFINITIEF
Vanaf 1 november 2013 zal de VDAB-Werkwinkel van Kortenberg (De Walsplein 30 te Kortenberg) deﬁnitief sluiten.
U kunt vanaf 1 november terecht in de werkwinkel van Leuven of Zaventem:
Werkwinkel (VDAB) Leuven
Diestsepoort 6/63
3000 Leuven
016 29 86 00

Werkwinkel Zaventem
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem
02 709 00 89

Openingsuren:

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag:
8.30 - 12.30 u. en 13.15 – 16 u.
donderdagnamiddag gesloten
donderdagavond dienstverlening voor werknemers van 17 – 19 u.

Maandag tot vrijdag:
8.30 - 12.30 u. en 13.15 – 15 u.
donderdagnamiddag gesloten

U kunt ook steeds contact opnemen met het gratis callcenter van VDAB via het nummer 0800 30 700.
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Dienstencentrum Dry Coningen
BUREN VOOR BUREN
GEMEENTEBESTUUR

Buur zoekt buur
U woont nog graag thuis maar bent op zoek naar een helpende hand voor
die huiselijke klusjes die u alsmaar moeilijker zelf de baas kunt? Vaak
kleine dingen, maar het kost u te veel moeite of kracht om ze
nog te doen: de (te) zware vuilbak buitenzetten, die
gesprongen lamp vervangen aan het plafond, naar
de winkel gaan, de brievenbus legen…
Wel, dan is er goed nieuws! Het dienstencentrum
van het OCMW van Kortenberg is dit jaar, in
samenwerking met de welzijnsdienst, gestart met
een netwerk van vrijwillige buurthulp. Onder het motto:
‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ willen we er via deze
extra ondersteuning voor zorgen dat u langer op een kwalitatieve manier
thuis kunt blijven wonen.

Wat is vrijwillige buurthulp?
Buurthelpers zijn vrijwilligers die bij u in de buurt wonen en graag - én
gratis - mensen in hun directe omgeving helpen. Waarom ze dit doen?
Omdat ze geloven in een sociale maatschappij waarin vele
handen licht werk maken. Via deze extra ondersteuning willen ze er voor zorgen dat u langer op een
kwalitatieve manier thuis kunt blijven wonen.
Wat doen de buurthelpers?
De vrijwilligers komen bij u langs voor kleine hulp in
en om het huis maar helpen u ook bij het lezen van kranten
en brieven, houden u gezelschap met een tasje koﬃe of maken samen
met u een gezonde wandeling.
Voor wie?
Deze buurthulp is bedoeld voor alle Kortenbergenaren die kleine noden
en vragen hebben en hiervoor geen beroep kunnen doen op familie.

Dag van de buurthulp
Om het belang van en de nood aan buurthulp te evalueren sturen het Dienstencentrum en de welzijnsdienst op zondag 20 oktober
tussen 13.30 en 16.30 u. 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 bekendgemaakt worden.
Dit coördinatiecentrum verzamelt de vragen van inwoners en probeert een oplossing te vinden in de buurt van de hulpvrager.
Voelt u zich aangesproken? Aarzel niet langer en neem contact met ons op.
Contactgegevens:
Lokaal dienstencentrum, Beekstraat 25, Kortenberg – 0491 996 224 (Geert Gevers) – dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
Welzijnsdienst, De Walsplein 30, Kortenberg – 02 755 22 86 (Michèle Geets) – welzijn@kortenberg.be

Buren voor buren
Er schuilt veel waarheid in het gezegde ‘Oost west, thuis best’. Wie vertoeft er niet graag in de vertrouwde omgeving die een thuis
toch is? Los van eventuele gezondheidsproblemen is
dit voor veel inwoners echter niet evident: het niet
kunnen uitvoeren van kleine huishoudelijke
taken tast hun zelfstandigheid ernstig aan.
Helaas heeft niet iedereen nabije familie of
vrienden waarop ze kunnen terugvallen voor een
kleine helpende hand. Wel, die groep van mensen wil
het OCMW van Kortenberg, in samenwerking met de welzijnsdienst, actief ondersteunen door hen te helpen langer en op een
kwalitatieve manier thuis te blijven wonen. Daarvoor zijn we op zoek
naar vrijwillige buurtwerkers.

Iets voor u?
U helpt graag – én volledig belangeloos – mensen met noden in uw
buurt. U gelooft in een sociale maatschappij waar vele handen
licht werk maken. Uw ogenschijnlijk kleine bijdrage
maakt voor de hulpvragers een wereld van verschil!
Via deze extra praktische ondersteuning zorgt u er
mee voor dat de hulpvragers langer op een kwalitatieve manier thuis kunnen blijven wonen.
Wat kunt u doen als buurthelper?
We zoeken zeker geen speciﬁek geschoolde vrijwilligers. U biedt
immers relatief eenvoudige hulp in en om het huis van de hulpvrager: een
brievenbus legen, een vuilnisbak buitenzetten, planten water geven, een
rolluik omhoog doen, gezelschap houden, een wandeling maken, ...
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INFOSESSIE: ZUINIG OMGAAN MET ENERGIE
In deze infosessie krijgt u tips en informatie over energie:
• energiefactuur lezen: wat staat er allemaal op uw factuur? Hoe
leest en begrijpt u die overvloed aan cijfers?
• gemiddeld verbruik: verbruikt u veel of weinig? Hou houdt u uw
verbruik in het oog?
• veranderen van leverancier: hebt u een goedkope of dure leverancier? Kunt u veranderen van leverancier en hoe doet u dat?
• rationeel energieverbruik: hoe kunt u minder energie verbruiken? Wat is een energiescan? Hoe gebruikt u meterkaarten?
• sociale maatregelen voor elektriciteit en aardgas: wie heeft recht
op de sociale maximumprijs? Wat als u uw factuur niet meer kunt
betalen?

Praktisch:
Dinsdag 22 oktober
Twee sessies: ofwel van 10 tot 12 u., ofwel van 13.30 tot 15.30 u.
Lokaal Dienstencentrum Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Gratis
Graag inschrijven vóór 18 oktober via:
0491 996 224, 0491 996 226 of 02 755 23 20
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

HELP, MIJN COMPUTER DOET NIET WAT IK WIL
Als u een probleem hebt met uw computer en u ziet de oplossing niet,
kunt u hier hulp krijgen. Het is geen les maar een workshop waar iedereen welkom is met zijn computerprobleem. Personen die thuis een

laptop hebben worden aangeraden om die mee te brengen, zo kunt u
de problemen op uw eigen pc tonen en oplossen.
Praktisch:
Maandag 21 oktober van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg
€3
Maximaal 12 deelnemers
Info en inschrijven vóór 12 oktober:
Geert Gevers: 0491 99 62 24
Chris Van Opstal: 0491 99 62 26
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

CURSUS FOTOBEWERKING
Tijdens deze vijfdelige cursus leert u verschillende mogelijkheden kennen om uw foto’s te bewerken en verwerken. Volgende zaken komen
aan bod in deze cursus:
• beeldbewerking met Picasa en Photo Story
• beeldbewerking met Photoﬁltre en Photo Story
• digitaal een mooi fotoboek samenstellen
• uw foto’s online bestellen
Belangrijk:
• Basiskennis van pc en internet zijn vereist.
• Als cursist mag u uw digitaal fototoestel meebrengen alsook uw
geheugenkaartjes met foto’s op.

Praktisch:
Maandag 4, 18 en 25 november en 2 en 9 december,
telkens van 9 tot 14 u.
OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg
€ 72 (cursus en koﬃe inbegrepen)
Maximaal 12 deelnemers
Info en inschrijven vóór 27 oktober:
Geert Gevers: 0491 99 62 24
Chris Van Opstal: 0491 99 62 26
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
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Politie
HOREN, ZIEN ÉN MELDEN
Als burger kunt u meewerken aan een veilige buurt door verdachte
situaties te melden aan de politie. Als u aanvoelt dat er iets vreemd aan
de hand is, belt u best onmiddellijk naar het nummer 101. Dit nummer is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar. U komt terecht bij
een centrale dispatching, die een politieploeg zal aansturen om ter
plaatse het verdachte voertuig of de verdachte personen te onderscheppen en te controleren.
Vaak twijfelen mensen om te bellen, omdat er (nog) geen concrete
aanwijzingen zijn dat er een misdrijf aan de gang is. Echter, de beste
manier om na te gaan of het inderdaad om een verdachte situatie gaat,
is de politie te verwittigen. Het vormt geen probleem indien na
controle blijkt dat er niets aan de hand is.
Wat kunnen verdachte situaties zijn? Een aantal voorbeelden:
U treft onbekende personen aan rond uw eigen woning of die van uw
buren
Een onbekend voertuig dat langzaam door de straat rijdt en waarvan de
inzittenden geïnteresseerd naar de huizen kijken
Een onbekende belt bij u aan en stelt u vreemde vragen en/of vraagt
geld

U kunt ons helpen door zoveel als mogelijk nauwkeurige informatie
door te geven, zoals:
- Een persoonsbeschrijving (geslacht, grootte, omschrijving van de
kledij, haarkleur, schatting van de leeftijd, de taal waarin u werd
aangesproken, ...)
- Een beschrijving van het voertuig (kleur, merk, nummerplaat, ...)
- De richting waarin het voertuig of de personen vertrokken zijn

De politie waardeert uw medewerking. Met uw informatie kunnen we immers sneller in actie komen en de pakkans vergroten.
Aarzel dus niet om ons te contacteren.

DEURAANDEURVERKOOP
Sporadisch krijgt de overheid meldingen over verkopers
die onaangekondigd aanbellen en zich voorstellen als
beveiligingsadviseur. Zij delen de verraste burger mee
dat zij langskomen omdat het ‘een zeer inbraakgevoelige
buurt’ betreft. Aan de hand van krantenartikels of ander
cijfermateriaal wordt ‘aangetoond’ dat de bewoner ‘grote
risico’s’ loopt. Vaak zouden zij te pas en te onpas de termen ‘politie’, ‘de gemeente’ of ‘de provincie’ in de mond
nemen om de schijn te wekken dat zij samenwerken met de overheid
en zo vertrouwen in te boezemen. Deze personen verkopen bijvoorbeeld alarmsystemen of andere beveiligingssystemen. Veelal bieden zij
een zeer goedkoop ‘basispakket’ aan dat verkocht wordt in combinatie
met een langlopend abonnement op een meldkamer en een onderhoudscontract. Hoewel de installatie zelf zeer goedkoop wordt aangeboden, moet men er rekening mee houden dat het abonnement en

onderhoudscontract op termijn wél aardig wat geld
kosten.
Het staat iedereen vrij al dan niet op dergelijk aanbod in
te gaan. Weet echter dat overheidsdiensten op geen
enkele wijze samenwerken met deze ﬁrma’s. De overheid
spreekt zich niet uit over de kwaliteit van de aangeboden
systemen en/of de dienstverlening. Wel stelt de overheid
zich vragen bij de aangewende verkooptechnieken.
Indien u een beroep wilt doen op een niet-commercieel en gratis
beveiligingsadvies voor uw woning, kunt u steeds contact opnemen
met de diefstalpreventieadviseur van de lokale politie, die daartoe speciaal is opgeleid. U kunt haar bereiken via volgend telefoonnummer
016 85 34 00 (tijdens de kantooruren) of via het e-mailadres
diefstalpreventie@politieherko.be.
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Prikbord
NOODWEER EN TUSSENKOMST VAN HET RAMPENFONDS
GEMEENTEBESTUUR

Regelmatig wordt onze streek geteisterd door noodweer, waardoor
inwoners schade kunnen oplopen aan hun bezittingen of eigendommen.
In bepaalde gevallen kan een dergelijk noodweer erkend worden als
ramp zodat een tussenkomst van het Rampenfonds mogelijk wordt.
Het blijft echter aangewezen dat u in eerste instantie contact opneemt
met uw verzekeringsmaatschappij. U vindt hiervoor een checklist op
www.kortenberg.be (Leven en samenleven / Rampenplan / Noodweer).

Voor het onderzoek naar een erkenning als ramp is het zeer belangrijk
dat getroﬀen personen hun opgelopen schade zo snel mogelijk meedelen aan het gemeentebestuur. Dit kan door middel van het aangifteformulier dat u ook terugvindt op de gemeentelijke webstek via het pad
zoals hierboven vermeld.
U kunt ook steeds contact opnemen met de gemeentelijke dienst rampenplanning via rampenplan@kortenberg.be of via 02 755 22 25.

GESPREKSAVOND: ZORG/ONDERSTEUNING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN DE TOEKOMST
De kijk op personen met een handicap is de laatste jaren danig veranderd. Dit betekent dat mensen met een handicap en hun ouders andere
wensen op vlak van zorg, ondersteuning, assistentie, … van personen
met een handicap hebben. Wilt u ‘mee zijn’ met wat er op dit moment
op vlak van zorg/ondersteuning in Vlaanderen aan de gang is en wat de
ideeën zijn van zorgvernieuwing? Dan bent u welkom op deze gespreksavond. Na een inleiding door Lief Vanbael (Gezin en Handicap/KVG)
over de huidige evoluties is er ruimte voor vragen en discussie.

Dinsdag 15 oktober 2013 om 19.30 u.
’t Seinhuis, Tiensesteenweg 63, Kessel-Lo (Leuven)
3 euro voor personen met een handicap en hun familie die lid zijn van
Gezin en Handicap/KVG, 8 euro voor niet-leden, 25 euro voor professionelen (indien vergezeld door een persoon met een handicap of zijn
ouders betalen zij 15 euro)
Inschrijven is verplicht via 03 216 29 90 of gezinenhandicap@kvg.be

VLAAMSBRABANT VALT VOOR REPAIR CAFÉS
Repair Cafés schieten als paddenstoelen uit de grond. In Repair Cafés
herstellen of recycleren vrijwilligers gratis kapotte toestellen en
gebruiksvoorwerpen. De organisatoren zorgen voor gereedschap en de
knowhow, deelnemers brengen kapotte spullen mee. Er zijn elektriciens, naaisters, timmerlieden en ﬁetsenmakers die samen met de
deelnemers aan de slag gaan.
De provincie ondersteunt de opstart van Repair Cafés in VlaamsBrabant. Het is een duidelijk duurzaam én vernieuwend milieuproject.
Naast een ecologisch heeft het ook een sociaal doel. Het zorgt voor
sociale cohesie in buurten, met speciale aandacht voor mensen in
armoede. Bovendien passen Repair Cafés perfect binnen het nieuwe
ambitieuze klimaatbeleid van de provincie. Onze wegwerp-economie
draagt namelijk bij tot een toenemende schaarste aan fossiele energie
en grondstoﬀen, en een enorme CO2-uitstoot.

Burgers of organisaties uit Kortenberg die interesse hebben om een
Repair Café op te starten kunnen bij Netwerk Bewust Verbruiken terecht
voor meer informatie en ondersteuning bij de lancering, met de steun
van de provincie. Die ondersteuning bestaat uit een uitgebreid informatiepakket (inclusief gedetailleerd draaiboek, communicatiemateriaal),
advies op maat en opname in de nationale communicatie van Repair
Café (www.repaircafe.be en de facebookpagina). Er zijn intussen al acht
Repair Cafés van start gegaan in Vlaams-Brabant.
Repair Café is een project van Netwerk Bewust Verbruiken, in samenwerking met LETS Vlaanderen, Transitie, KOMOSIE en met de steun van
de provincie Vlaams-Brabant.
Meer info: www.repaircafe.be/nl
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KLACHTEN EN MELDINGEN
GEMEENTEBESTUUR

De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren streven steeds
naar de best mogelijke dienstverlening, klantvriendelijkheid, een vlotte
afhandeling van aanvragen en dossiers. Toch kan het gebeuren dat
iemand niet tevreden is en een klacht heeft. Iedereen heeft het recht op
behandeling van een ingediende klacht. In het reglement over de
klachtenbehandeling in Kortenberg staat beschreven wat er precies
onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen en

welke procedure daarbij wordt gevolgd. U vindt het reglement op
www.kortenberg.be (Meldpunt / Reglement klachtenbehandeling).
Klachten, maar ook gewone meldingen, bezorgt u ons steeds schriftelijk en in het Nederlands. Dit kan per brief, per fax, per e-mail naar
meldingen@kortenberg.be of door middel van een meldingskaart die u
kunt verkrijgen in het Administratief Centrum.

KENT U DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN VAN DE GEMEENTE?
GEMEENTEBESTUUR

AUGUSTUS IN BEELD

Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in Kortenberg, dan
kunt u zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief van de
gemeente. Dit doet u door onderaan de startpagina van de gemeentelijke webstek www.kortenberg.be te klikken op de link om in te schrijven. U kiest zelf welke nieuwsbrief u wenst te ontvangen:
In de algemene nieuwsbrief van Kortenberg komt het nieuws aan bod dat
op de startpagina van de website wordt opgenomen, en ook dringende
berichten in verband met wegenwerken of bijvoorbeeld de vuilnisophaling.

Ook het vrijetijdsaanbod van de gemeente komt erin aan bod. Als er vacatures zijn bij het gemeentebestuur, dan leest u dat ook in deze nieuwsbrief.
De nieuwsbrief voor verenigingen is in eerste instantie bestemd voor
mensen actief in het Kortenbergse verenigingsleven.
Inschrijven is eenvoudig. Wenst u zich nadien terug uit te schrijven, dan
kan dit via een link die u terugvindt in de rechterbovenhoek van elke
nieuwsbrief. Uiteraard wordt uw privacy gerespecteerd en worden uw
gegevens nooit aan derden doorgegeven.

1

2

3

4

5

6

1-2 Ook in augustus werden weer verschillende leuke Grabbelpasactiviteiten georganiseerd voor de Kortenbergse kinderen. Zo konden ze onder andere proeven van verschillende vechtsporten en oefenden ze hun circusvaardigheden.
3 De deelnemers van de musicalstage lieten de toeschouwers genieten van de spetterende show ‘Wie is Robin Hood?’.
4-5 Tijdens de sportweek haalden de kinderen hun hartje op in en rond de sporthal Colomba. Voor extra kicks werd er voor de oudste deelnemers een uitstapje georganiseerd naar een
avontuurlijke locatie in Harelbeke (zie foto).
6 Ook op het speelplein was het weer heel leuk de voorbije zomer.
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in Kortenberg
(Cultuurdienst)

GEMEENTEBESTUUR

EXPO IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM:
MARIJKE CLABOTS, HELEEN MUES EN EDDIE MOYAERS
Drie totaal verschillende fotografen met enkele gemeenschappelijke
raakvlakken.
Fotograferen doen ze alle drie voor hun plezier en met veel enthousiasme.
Marijke en Heleen zijn de schoondochters van Eddie, van een leuk toeval gesproken!
Een gezamenlijke tentoonstelling kon dan ook niet uitblijven. Dat dit in
hun thuishaven Kortenberg en in het Administratief Centrum mag
gebeuren is mooi meegenomen.

© Eddie Moyaers

Eddie Moyaers
De ‘ancien’ in het vak, die met zijn analoge verleden en het vele dokawerk teruggrijpt naar zwart wit beelden. De aandacht gaat hierdoor
naar het beeld dat je ziet. De grijstinten en de contrasten doen hun werk
om de beelden tot hun recht te laten komen.
Geen of weinig manipulatie aan de beelden zorgt ervoor dat je het
gevoel krijgt ‘dit zou ik ook kunnen’ en dat is de bedoeling van Eddie.
Marijke Clabots
Op haar reizen draagt ze steeds haar fototoestel bij zich. Tijdens de tentoonstelling krijg je een kleine impressie van haar reis naar Sri Lanka.
De fotoreeks over ‘Tiny People’ laat je verbeelding werken. Beelden
waar je eigen fantasie nog veel ruimte krijgt.

GEMEENTEBESTUUR

© Marijke Clabots

Heleen Mues
Spelen met licht, kijken naar mensen, genieten van de omgeving,
speels, kleurrijk,... Je vindt het allemaal terug in de foto’s van Heleen.
Zij geeft het alledaagse met gevoel weer.
Geniet ervan en droom weg!
Van woensdag 2 oktober tot en met maandag 4 november tijdens
de openingsuren van het Administratief Centrum
Administratief Centrum, Kortenberg
Info: cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83

© Heleen Mues
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(Cultuurdienst i.s.m. UC Sint-Jozef)

COLLECTIEF CREATIEF
GEMEENTEBESTUUR

Een artistieke driedaagse

Creativiteit in collectief verband. Verbondenheid in creativiteit. Samen
aan de slag vanuit eenieders eigen creativiteit…
We willen graag met velen samenwerken naar een artistieke driedaagse in de week van de geestelijke gezondheidszorg. Muziek, ﬁlm,
beeldende kunst, met ditmaal bijzondere aandacht voor fotograﬁe,
maar ook mekaar in creativiteit ontmoeten, erkennen en herkennen,
over drempels en door barrières heen …
Collectief Creatief is een kunstenfestival dat voortvloeit uit ‘Kunst in de
Steigers’, dat nog steeds doorgaat in Leuven, in het voorjaar van 2014.
Dinsdag 8 oktober: na zes kunst- en fotograﬁeateliers in UC SintJozef worden de resultaten hiervan, samen met creaties van andere
artistieke deelnemers van ‘binnen en buiten’ tentoongesteld in het AVC,
het animatie- en vormingscentrum van het UC.
De vernissage van deze tentoonstelling, die doorgaat onder de noemer
‘Confrontatie’, vindt plaats om 18.30 u. met een hapje, drankje, woord
en muziek.
Hierop 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: In de namiddag, om 15 u., is iedereen welkom
voor de ﬁlm ‘Pollock’. Een ﬁlm over een grootse schilder die door zijn
kwellingen in een negatieve spiraal terecht komt.
Donderdag 10 oktober: (Werelddag Geestelijke Gezondheidszorg):
om 18.30 u. kan je een inleidende lezing rond het thema ‘Keuzevrijheid

in een sekte’ door Johan Detraux bijwonen en daarop aansluitend de
ﬁlm: ‘The Master’ bekijken. ‘The Master’ vertelt het vreemde verhaal van
een afgezwaaide matroos die op drift raakt in de nasleep van de Tweede
Wereldoorlog, toen Amerika teerde op hoop en optimisme en op de
materiële geneugten van het glorende kapitalisme.
De tentoonstelling blijft heel de maand oktober te bezichtigen tijdens de
kantooruren, of na afspraak via collectiefcreatief@uc-kortenberg.be, waar
men ook steeds voor meer info terecht kan.
Dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 oktober
UC Sint-Jozef, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Gratis
Info: collctiefcreatief@uc-kortenberg.be, cultuur@kortenberg.be
of 02 755 22 83

(Provincie Vlaams-Brabant en De Bib)

KOM MAAR DICHTERBIJ
GEMEENTEBESTUUR

Voorlezen aan je (klein)kind

Voordracht door Veroniek de Visser
‘Voorlezen is tijdverspilling.
Ik weet niet welk boek aansluit bij de leeftijd van mijn kind.
Ik weet niet welk boek te kiezen.
Ik kan niet aan al de kinderen tegelijk voorlezen omdat ze van leeftijd
verschillen.
Ik kan niet goed voorlezen.’

Sommige ouders en grootouders hebben een reden om niet voor te
lezen aan hun (klein)kind.
Voorlezen is zoveel meer dan hardop lezen wat er zich tussen voor- en
achterﬂap van een boek bevindt. Het is samen met je kind een nieuwe
wereld vol wonderen binnenstappen. Ook als het boek uitgelezen is kan
je nog verder genieten van deze prachtige ontdekkingen.
Ouders en grootouders van baby’s, peuters en kleuters krijgen alvast
een voorproefje. Excuses zijn na deze voordracht niet meer aan de orde!
Vrijdag 11 oktober om 20 u.
De Bib, Kortenberg
Gratis
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

BIBLIOTHEEKWEEK

'Kom binnen en zet u!' Dat is de slogan van de bibliotheekweek dit jaar. Hiermee ligt de
focus op de huiselijkheid en het gastvrije karakter van de Bib. De Bib als plek waar het goed toeven is. Een plek
midden in de buurt, in de gemeente. Dicht bij de mensen.
En, in de Bib maken mensen het verschil. De medewerkers zijn écht thuis in de Bib. Zij maken de bezoekers
wegwijs. Zij dragen zorg voor iedereen. Maar ook 'u' bent thuis in de Bib. Wat heeft de Bib 'ú 'te bieden? De
Bib is er voor 'ú'! Dit is 'úw' plek!
Op het programma:
Zaterdag 12 oktober vanaf 9 u.: Verwendag met Bibontbijt
Geniet met je familie van een gezellig ontbijt tegen een democratische
prijs (1 euro per broodje, koﬃekoek, ...) en ontvang een leuke verrassing. De Short Mountains zorgen voor een muzikale noot. Inschrijven
tot 9 oktober aan de UiTbalie
Maandag 14 oktober vanaf 10 u.: De Bib achter de schermen
Tijdens de openingsuren worden verschillende rondleidingen georganiseerd. Kom meer te weten over facetten van de Bib waar je als gewone
bezoeker niets van merkt.
Dinsdag 15 oktober om 14 u.:Pittige verhalen uit de Decamerone
Hilde Rogge en Rein De Vos (accordeon) vertellen voor volwassenen over
liefdesperikelen uit de ongekuiste versie van de Italiaanse Decamerone.
Inkom € 2,50, drankje inbegrepen. Inschrijven aan de UiTbalie.

Donderdag 17 oktober vanaf 10 u.: Boekenlokkers op de markt
Marktbezoekers zijn van harte welkom in de Bib. Het bonnetje dat je
kreeg van de boekenlokker geeft recht op een gratis drankje.
Vrijdag 18 oktober vanaf 14 u.: 'Kom binnen en zet u' om te
haken of te breien
De mensen van de breiclub gaan vandaag op verplaatsing naar de Bib
en geven graag advies. Kleine en grote brei(st)ers, 'zet u' er gerust bij!
Zaterdag 19 oktober van 10 tot 13 u.: Feestelijke afsluiter
Feestelijke afsluiting van de bibliotheekweek met een presentatie van
de foto’s van de voorbije week en een optreden van Willy.

(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

REGIONALE WANDELDAG 50+

Gezellig in groep wandelen, onbekend terrein verkennen, samen genieten van een maaltijd en een streekbiertje, .... Kortom: Sportelen!
Het kan allemaal op dinsdag 22 oktober in Lubbeek.
Schema:
9.30 u.: wandeling met gids of gezondheidsrally in samenwerking met Bloso
12.30 u.: lunch
14 u.: rondleiding Craywinckelhof + degustatie bieren
Stevige wandelschoenen zijn aan te raden. De deelnemers zorgen zelf voor vervoer naar de vertrekplaatsen van de wandeling. Craywinckelhof,
Staatsbaan 263, 3210 Lubbeek. Alle deelnemers worden verzekerd door de sportregio Dijle & Hageland.
Dinsdag 22 oktober vanaf 9.30 u.
Craywinckelhof, Lubbeek
€ 25 (alles inbegrepen)
Inschrijven en betalen aan de UiTbalie
Info: sportdienst@kortenberg.be – 02 755 22 87
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(Jeugddienst)
GEMEENTEBESTUUR

SPEELPLEIN ALLES KIDS  HERFSTVAKANTIE

De herfstvakantie staat voor de deur en de speelpleinwerking ‘Alles Kids’ brengt alles in gereedheid om de kinderen een onvergetelijke vakantie aan
te bieden. Vergeet je computerspelletjes of de TV even en kom buiten spelen, samen met je leeftijdsgenoten. Bouw samen een kamp, werk samen
om een dorpsspel tot een goed einde te brengen, ga met iedereen op een leuke uitstap, ...
Kortom, allemaal goede redenen om naar het speelplein ‘Alles Kids’ te komen!
Van maandag 28 oktober tot en met donderdag 31 oktober van 7.30 tot 17.30 u.
Sporthal Kortenberg
Voor iedereen vanaf 5 tot en met 15 jaar
€ 6, € 8 voor de uitstapdag
Inschrijven en betalen via http://kortenberg.grabbis.be vanaf maandag 7 oktober om 10 u.
Info: 02 755 22 85 - vakantiewerking@kortenberg.be

(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

REGIONALE SKIHAPPENING

Tijdens de herfstvakantie, op maandag 28 oktober, kunnen jongeren gaan skiën of snowboarden op de indoorpiste te Peer. Jongeren van
12 tot 16 jaar krijgen verplicht twee uur lang ski- of snowboardles van
deskundige lesgevers en worden ingedeeld volgens niveau.
De Sportregio Dijle-Hageland organiseert deze skihappening, die doorgaat van 13 tot 15 u. De bus zal tussen 11 en 12 u. vertrekken in de
Sportregio en tussen 16.30 en 17.30 u. weer aankomen. Het exacte uur
en de stopplaatsen zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Maandag 28 oktober van 13 tot 15 u., vertrekuur nog te bepalen
€ 20
(Inbegrepen: 2 uur les - huur materiaal - busvervoer - verzekering)
Inschrijven en betalen via http://kortenberg.grabbis.be vanaf
maandag 7 oktober om 10 u.
Info: sportdienst@kortenberg.be – 02 755 22 87

(Jeugddienst)
GEMEENTEBESTUUR

GRABBELPAS: 'SPECIAL EFFECTS'

In ﬁlms gebeuren de meest onmogelijke dingen. Wij
kennen de geheimen van heel wat 'special eﬀects'. En
we zijn bereid deze geheimen met jou te delen. Bereid
je alvast voor op een workshop vol magie. Zou je graag
eens een geest zijn? Wil je zo hoog leren springen als de
Power Rangers? Of gebruik je liever 'The Force' uit
Star Wars om een lichtzwaard van op de grond
terug in je handen te toveren? Schrijf je dan
snel in voor deze actieve grabbelpas, waarin jij
de hoofdrol speelt.

Dinsdag 29 oktober van 9 tot 16 u.
GC Colomba, Kortenberg
€8
Maximum 18 deelnemers
Inschrijven en betalen via http://kortenberg.grabbis.be
vanaf maandag 7 oktober om 10 u.
Info: 02 755 22 85 vakantiewerking@kortenberg.be
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

LEKKERRRR GRRRRIEZELEN
Woensdag 30 oktober om 14 u.
De Bib, Kortenberg
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar
Gratis

Het is bijna Halloween en de Bib wordt een griezelpaleis!
Wie geniet van spannende spookverhalen?
Wie durft te luisteren naar de avonturen van geesten en gespuis?
Wie is niet bang van feeën, trollen en heksen?
De Bib trakteert je op een lekkere pannekoek!
(Cultuurdienst i.s.m. Gezinsbond)
GEMEENTEBESTUUR

FILMNAMIDDAG TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE
Op donderdag 31 oktober kan je in OC Berkenhof terecht voor een gezellige ﬁlmnamiddag. Op
het programma staan ‘Lotte en de maansteen’ en ‘De Krokodillenbende’
13.30 u. Lotte en de maansteen (5+)
Telkens als Lotte naar de maan kijkt, vraagt ze zich af wie er zou wonen... Daar komt ze achter wanneer ze op een nacht bezoek krijgt van twee vreemde ﬁguren. Ze proberen de steen te stelen die
Oom Klaus ooit meebracht van één van zijn verre reizen. Lotte betrapt de ‘dieven’ en ontdekt dat de
steen bijzondere magische krachten heeft. Vastbesloten om het mysterie uit te pluizen, vergezelt ze
haar oom op een avontuurlijke expeditie.
15.30 u. De Krokodillenbende (6+)
Hannes wil lid worden van de coolste bende van de stad: de Krokodillenbende. Bij zijn ingangsproef
loopt het helemaal fout. Enkel dankzij de hulp van Kai wordt hij op het nippertje gered. Kai zit in
een rolstoel, maar hij kan meer dan iedereen denkt! Wanneer Hannes’ moeder wordt overvallen, is
Kai de enige getuige. Hij kan de Krokodillen op het spoor zetten van de dieven. Maar hij stelt één
voorwaarde: lid worden van de Krokodillenbende! Lidmaatschap van de Krokodillenbende staat
garant voor grote avonturen! Met jeugdige overmoed proberen ze de misdaad op te lossen en de
boeven te klissen.
Donderdag 31 oktober om 13.30 u. en om 15.30 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 4, € 3 voor leden van de Gezinsbond (prijs per ﬁlm, inclusief hapje en drankje na aﬂoop)
Inschrijven aangeraden, maar niet verplicht: http://kortenberg.grabbis.be
vanaf maandag 7 oktober om 10 u.
Ter plaatse te betalen
Info: 02 755 22 83 – cultuur@kortenberg.be
(Sportdienst)

GEMEENTEBESTUUR

REGIONALE KLEUTERSPORTHAPPENING

Op zondag 3 november van 10 tot 13 u. wordt de sporthal Ivo Van
Damme te Veltem-Beisem omgetoverd tot een waar kleutersportparadijs met springkastelen, clowns, gekke driewielers en héél véél ballen.
Onze allerkleinsten kunnen dan naar hartenlust spelen en bewegen.
Naar aanleiding van deze sportdag vernieuwt de Sportregio Dijle &
Hageland de kleutersportgids. Hierin vind je een overzicht van alle

verenigingen in de buurt die sportactiviteiten voor kleuters aanbieden. Je
vindt deze brochure online op www.kortenberg.be op de pagina van ‘sport’.
Zondag 3 november van 10 tot 13 u.
Sporthal Ivo Van Damme, Overtraat 21, 3020 Veltem-Beisem
€ 5 ter plaatse te betalen (zonder inschrijving)
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(Gezinsbond Meerbeek)

GROTE TWEEDEHANDSBEURS
Op zaterdag 5 oktober gaat in OC Atrium in Meerbeek een tweedehandsbeurs door. Ben je op zoek naar leuk speelgoed, cd’s, boeken,
babyspullen, kleding,…? Breng dan zeker een bezoekje aan de beurs.
Er zijn ook drankjes en broodjes te krijgen aan democratische prijzen.
Heb jij leuke en degelijke spullen die je graag wil verkopen, reserveer
dan zeker een tafel. Leden reserveren een tafel aan 2 euro, niet-leden
aan 4 euro. Reserveren kan tot zondag 29 september bij Gaby Penninckx.

Zaterdag 5 oktober van 11 tot 16 u.
OC Atrium, Meerbeek
Reserveren van tafel: Gaby Penninckx, 02 759 79 09 of
penninckx-gaby@hotmail.com

(Femma Kortenberg)

ACTIEVE FITMIX VOOR IEDEREEN!
(Femma Kortenberg)

BEWEEG JE FIT
Houd je gezondheid en energie op peil aan de hand van zachte, maar
heel intensieve oefeningen. Je boekt echte resultaten! De lessen zijn
geschikt voor elke leeftijd en beginconditie.
Iedere donderdag, behalve tijdens de schoolvakanties om 16.45 u.
Turnzaal De Regenboog, Kortenberg
€ 5 per les
Info: danielle.slap@telenet.be, 0473 31 87 67

(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg)

WERELDWINKELDAG

Actieve ﬁtmix is goed voor je gezondheid en je ﬁguur!
Het is een combinatie van eenvoudige dansbewegingen op muziek. Enkele
weken na elkaar wordt er op toﬀe muziek samen aan conditie, uithouding,
kracht en lenigheid gewerkt. Het complete pakket wordt aangepakt. We werken niet alleen actief aan onze conditie maar maken ook veel plezier! Kortom,
een actieve groepsles voor jong en oud met pasjes en bewegingen op elk
niveau. Heel toegankelijk voor iedereen!
Niet vergeten: sportieve kledij, een
matje of badhanddoek. Femma zorgt
voor een verfrissing tijdens de pauze.
Woensdag 9, 16 en 23 oktober
OC Berkenhof
€ 9 Femma-leden, € 14 niet-leden, te storten vóór 2 oktober op
BE11 7343 4922 3348
Inschrijven vóór 2 oktober via femma.kortenberg@gmail.com
Info: Myriam Van Tricht – 0485 35 97 97

Laat je op zaterdag 12 oktober verrassen en steek wat op over de achtergrond van al
die lekkere wereldwinkelproducten. Dit jaar zet Oxfam wereldwinkels het verhaal van de
Kivu-koﬃe en de machtsconcentratie in de koﬃeketen centraal.

De coöperatie Agricole Muungano in Oost-Congo is een van de producenten van de
Kivu-koﬃe. © Tim Dirven voor Oxfam-Wereldwinkels

Vergeet zeker ook je lege chocopot niet. Ter gelegenheid van Wereldwinkeldag kan je hem
omruilen voor een volle. Bomvol fairtradechoco met de pure smaak van eerlijke handel,
uiteraard. En wie weet ben jij vanaf dan helemaal gewonnen voor choco met net dat ietsje
meer. Er worden potten van alle chocomerken geruild tegen een pot Oxfam fair tradechoco
(met noten!). Een pot per gezin, zolang de voorraad strekt.
Zaterdag 12 oktober van 10 tot 16 u.
Oxfam-Wereldwinkel vzw, Brouwerijstraat 65, Kortenberg
Info: kortenberg@oww.be en www.oww.be
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(De Jonge Fanfare Meerbeek)

MUZIEK EN HUMOR OP HET PODIUM
Kom kijken naar het jaarlijks herfstconcert van De
Jonge Fanfare Meerbeek onder leiding van Leen
Verhoogen. De muzikanten zijn er klaar voor. Hopelijk
ben jij er ook klaar voor om het nieuwe programma te
komen beluisteren. Als gast treedt dit jaar het komisch
duo ‘Leo en Marc’ op. Zij combineren grappen en

grollen met muziek. Ambiance troef. Zorg voor goed
getrainde lachspieren!
Zaterdag 12 oktober om 19.30 u.
OC Atrium, Meerbeek
VVK: € 5 – kassa: € 6

(Femma Erps-Kwerps)

TWEEDEHANDS VERKOOP SPEELGOED EN BABY UITRUSTING
Schrijf zondag 13 oktober in je agenda, want dan kan je op de jaarlijkse speelgoedbeurs van Femma Erps-Kwerps weer terecht met je
speelgoed en baby-uitrustingen (geen kleding). Je kan gewoon rondkijken en/of zelf verkopen.
Wie zelf verkoopt kan vanaf 8 u. binnen om alles klaar te zetten.
Heb je liever dat Femma dat laatste op zich neemt, dan kan je de
genummerde artikels en de lijst binnenbrengen tussen 8 en 8.45 u.
Zelf kan je dan ondertussen genieten van een lekker kopje koﬃe en
kennismaken met de andere activiteiten die Femma nog te bieden
heeft.
Wie graag komt rondkijken en/of kopen kan een bezoekje brengen tussen 9 en 11.30 u.

Zondag 13 oktober
Polyvalante zaal, Erps-Kwerps
Info: Chris Demuynck: 02 757 29 06 – c.demuynck@skynet.be of
Annemie Magnus: 02 759 44 23 (tussen 18 en 20 u.) –
annemie.magnus@telenet.be – Inschrijven is niet nodig

(Jump-up vzw)

SPAGHETTIFESTIJN À VOLONTÉ
Voor het vierde jaar op rij organiseert Jump-up vzw op zaterdag 19 oktober haar overheerlijke
spaghettifestijn à volonté. Zoals ieder jaar kan je komen genieten van de verse zelfgemaakte spaghetti (ook vegetarische saus). En voor diegenen die daarna nog honger hebben voorziet Jump-up
ook nog lekkere dessertjes zoals ijs, zelfgemaakte tiramisu en verwenkoﬃe (-thee)!
De kinderen kunnen zich de hele avond amuseren met de voorziene kinderanimatie, zodat de grote
mensen gezellig kunnen bijpraten!
Heb je dus zin in een avondje niet koken, lekker en veel eten tegen democratische prijzen, kom dan
zeker eens langs op het spaghettifestijn!
Zaterdag 19 oktober van 17 tot 22 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Info: www.jump-up.be of info@jump-up.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

APERITIEFCONCERT: THE ART OF TRANSCRIPTION
Door het Hildebrandt Consort (barokensemble)
Wat gebeurt er als enkele strijkers een orgelpartituur onder handen
nemen? Wanneer de strakke orgeltoon vervangen wordt door de ﬂexibele klank van gestreken snaren? Of wanneer omgekeerd een vioolpartij wordt overgenomen door een virtuoos en fris klinkend orgel?
Oude meesters verstonden de chemie van deze ‘uitwisseling’. Daarvan
getuigen de talloze voorbeelden van ‘herwerkingen’ voor een andere
bezetting. In die geest waagde Wouter Dekoninck zich aan het maken
van enkele transcripties waarbij hij vioolconcerti omtoverde tot orgelconcerti en omgekeerd én enkele preludes en fuga’s van Bach bewerkte
voor barokorkest. Het resultaat is niet alleen verbluﬀend, hij creëert

hiermee bovendien samen met zijn ensemble, Hildebrandt Consort,
een nieuw repertoire in oude stijl, zowel voor barokorkest als voor orgel.
Een verfrissende kijk op bekende muziek van Corelli, Bach en Händel.
Zondag 20 oktober om 10.30 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg – € 15
Info: guido.craps@vtbcultuur.be of 02 759 84 66

(Gezinsbond
(G
i b
Kortenberg)

ONTMOETINGSAVOND GEZINSBOND AFDELING KORTENBERG
De Gezinsbond Kortenberg organiseert een ontmoetingsavond voor
alle gezinnen (leden en niet-leden) over de betekenis van de
Gezinsbond voor het gezin en alle gezinsleden (jong en oud). Je krijgt
info over de materiele voordelen (kinderoppas, gezinsspaarkaart,…)
en over de rol van de Gezinsbond in de gemeente.
Deze avond gaat door in de ontmoetingszaal van OC Berkenhof op
maandag 21 oktober om 20 u. Een hapje en een drankje worden
voorzien, evenals een gezellige sfeer, waar iedereen terecht kan met
zijn vragen.

Gezinnen die de Gezinsbond in Kortenberg
mee willen ondersteunen en helpen binnen
hun eigen mogelijkheden zijn altijd welkom en worden deze avond
zeker verwacht.
Maandag 21 oktober om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Gratis
Graag vooraf je komst bevestigen via m.cappan@skynet.be of
02 759 89 49

(Femma Kortenberg)

FEMMA CREA CAFÉ: LEER NAAIEN EN VERSTELLEN
Femma Crea Café prikkelt je creativiteit ...
Er is een grote en stijgende vraag om te leren naaien. Om zelf verstelwerk te doen of om zelf een unieke
creatie te (leren) maken. Unieke, handgemaakte en duurzame stukken zijn weer zeer populair.
Breng je eigen naai-, brei- of haakwerk mee.
Samen met de andere dames kunnen de deelnemers in een gezellige sfeer hun ervaringen delen!
Heb je andere vaardigheden dan zijn jouw ideeën zeker welkom!
Onze deur staat voor iedereen open!
Dinsdag 22 oktober om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 3: leden Femma, € 6 niet-leden (inclusief een drankje)
Inschrijven en betalen ter plaatse
Info: Katrien – 02 759 98 79
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(vtbKultuur Kortenberg)

DE BALEAREN: MAJORCA, MENORCA, IBIZA EN FORMENTERA
Beeldreportage van Jean-Pierre en Mieke Demarsin –
in première (en voorstelling afdelingsreis 2014)
Alle eilanden in de Middellandse Zee werden overspoeld door verschillende culturen. Ook de
Balearen zijn daar niet aan ontsnapt. Alhoewel de eilanden vrij dicht bij elkaar liggen, hebben ze
elk een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Verschillen in breedteligging, in reliëf en bijgevolg ook
in neerslag maken dat elk eiland weer anders is. De voordrachtgevers bezochten de eilanden vijf
maal voor een grondige studie.
Vrijdag 25 oktober om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 6, leden: € 5
Info: guido.craps@vtbcultuur.be of 02 759 84 66

(De Witte Merel Everberg)

53STE GROTE VOGELSHOW

Zaterdag 26 oktober vanaf 19 u. en
zondag 27 oktober van 7 tot 20 u.
OC Everberg
Gratis
Info: 0496 57 37 02

De Witte Merel Everberg organiseert op zaterdag 26 en zondag
27 oktober zijn jaarlijkse vogeltentoonstelling in de Gemeentelijke
Feestzaal van Everberg, Gemeentehuisstraat 11.
Op beide dagen gaat er in de grote vergaderzaal een roofvogelshow door.
Zondag is er een grote vogelverkoop van 7 tot 13 u.

(Vl@s vzw Kortenberg)

PROEVEN VAN MARCUS, EEN CULINAIR EN LITERAIR PROGRAMMA
Een culinair en literair programma met een diepere geloofsinhoud en christelijke waarden.
Het is het verhaal van Marcus. De eerste lezers van het verhaal van Marcus woonden in het
oude Rome. Verschillende personages worden in vertellingen tot leven gebracht. Luc de
Visscher vertelt over de evangelist Marcus en zijn tijd.
Vanuit historisch onderzoek naar de eetgewoonten in het oude Rome werd een viergangenmenu samengesteld dat tussen de tekstverhalen door wordt opgediend. Deze maaltijd vormt
de basis voor het culinaire gedeelte van ‘Proeven van Marcus’.
Een culinaire belevenis volgens de recepten van Apicius en een literair avontuur is het alleszins.
In samenwerking met CCV - Partner in Christelijk Vormingswerk.
Woensdag 30 oktober van 11.30 tot 17 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Info en inschrijven: vlas.kortenberg@scarlet.be, 0497 425 425,
www.vlaamseactievesenioren.be/kortenberg
Kaarten in VVK: € 20, te verkrijgen bij de bestuursleden
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GEMEENTEBESTUUR

ZO GEPIMPT, ZO GEDAAN

Een aantal jongeren van speelpleinwerking Allle
ls
Kids Kortenberg namen deel aan de wedsstrtrijijdd
‘pimp een deur’. Deze wedstrijd kadert in de promocampagne van het Charterspel, een spel rond
democratie in het kader van 700 jaar Charter van Kortenberg.
t b
In de aanloop naar het Charterspel dat op zaterdag 5 enn 12 oktob
ober
er in
Kortenberg zal gespeeld worden, we
w rd een wedstrijd onder jongeren gelanceerd om een deur te pimpen.
n De deur staat daarbij symbool voor de weg naar
de toekomst, het centrale thema van het spel.
Er werd gevraagd om een oude deur op een originele manier te versieren en er
vervolgens een foto of ﬁlmpje van te maken. De leukste foto’s en ﬁlmpjes worden beloond tijdens de afsluiter van de tweede speldag.
Ook speelpleinwerking Alles Kids Kortenberg heeft zich uitgeleefd op een stel
oude deuren. Zij vormden deuren om tot een groot skateboard, een heus vlot
enn een reuzenschommel. Dat alles werd geﬁlmd en gemonteerd in het thema
‘Te land, ter zee en in de lucht’.
Dit ﬁlmpje en de andere inzendingen zijn te
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e op www.facebook.com/charterrsp
spel
el.
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ns datt ze inn de prijzen vallen!
Zin om nog mee te spelen met het Charterspel?
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w.chaarterspel.eu
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(Jeugdraad Kortenberg)

TOERNEE GENERAL
Beste Jeugd van Kortenberg,
Het is jullie misschien ontgaan, al zou dit ons ten zeerste verbazen,
maar het evenement waar je al maanden naar aan het uitkijken
bent, viert dit jaar zijn 15de verjaardag! Toernee General behoudt
zijn sterke basis, maar dit jaar voorzien we uiteraard wat extra’s!
Op vrijdag 25 oktober is er zoals elk jaar een jeugdhuizentocht
voor de oudste groepen van onze Jeugdverenigingen. Deze sluiten
we af met een spetterende slotactiviteit (verrassing!) in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps.
Op zaterdag 26 oktober trekken de jongste leden van de scouts
en chiro’s langs de lokalen van de jeugdverenigingen in Kortenberg
voor een namiddag vol plezier. Deze wordt afgesloten met een
spetterende kinderdisco boordevol verrassingen in de sporthal.
Zaterdagavond zetten we de kers op onze verjaardagstaart met
een editie van de Toernee Generalfuif die je niet snel zal vergeten.
Uiteraard zijn onze Kortenbergse mega-talenten Ignazzio, Woh
Men! en B-Ram aanwezig en zij worden bijgestaan door de crème
de la crème van de Belgische DJ-scene, vertegenwoordigd door
niemand minder dan Dysfunkshunal ft. Fatty K (Saﬁ en Spreej,
TMF, New York), Les Mecs (4xTomorrowland), Dimitri Wouters
(Kortenbergse hartenbreker, Tomorrowland), Lennert Wolfs (jongste DJ in Carré ever) en Project Exclusive (Leuvense R&B-held).
Kortom het wordt een weekend dat je nooit zal vergeten, meer
info volgt via onze Facebook-pagina’s (Jeugdraad Kortenberg,
Toernee General) en via de leiding van de jeugdverenigingen!
Ciaokes en tot dan!
Jeugdraad Kortenberg
#TG13
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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

Wat

Waar
OC Berkenhof

Info

za 28/09/13 om
21:00
di 01/10/13 van
19:30 tot 21:30

Kortrock

Kortrock met Luc De Vos

Dienst Welzijn Kortenberg

Vlaanderen stopt met roken - rookstopcursus OC Berkenhof

di 01/10/13 van
20:00 tot 22:00
woe 02/10/13 van
21:00 tot 22:00

KVLV Everberg

Naaien voor beginners

KVLV Everberg

Nieuwe Zumba lessenreeks!

Parochiezaal,
Annonciadenstraat, Everberg
OC Everberg

do 03/10/13 van
07:30 tot 19:30

Femma Erps-Kwerps

Historium - Brugge

Vertrek: station Kortenberg

do 03/10/13 van
13:30 tot 16:30
do 03/10/13 van
20:00 tot 22:30

KVLV Everberg

Creatief in de Hobbyclub!

OC Everberg

Gezinsbond en
ouderverenigingen
basisscholen de Klimop en de
Boemerang
Gezinsbond Meerbeek

Infoavond ‘veilig online’

OC De Zolder

www.kortrock.be, VVK: € 5, kassa: € 8,
kaarten verkrijgbaar aan de UiTbalie
02 755 22 86, michele.geets@kortenberg.be,
www.kortenberg.be, Eerste sessie € 30,
de 7 volgende sessies € 25 per sessie.
Eerste sessie volledig terugbetaald door de
ziekteverzekering, de overigen € 20,
8 lessen telkens op dinsdag
kvlveverberg@gmail.com, www.kvlv-everberg.be,
4 lessen telkens op dinsdag
02 759 31 44, sien.beyens@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be, € 60, leden: € 40,
11 lessen telkens op woensdag
02 759 98 67, boerjanc@gmail.com,
femmaerpskwerps@gmail.com, € 55,
leden Femma: € 50
02 759 82 60, j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be
www.deklimop.net, www.deboemerang.info

za 05/10/13 om
11:00 tot 16:00
za 05/10/13 van
Jeugddienst Kortenberg
14:00 tot 17:00 , za
12/10/13 van 14:00
tot 19:30
van 06/10/13 tot
08/10/13
ma 07/10/13 van
KVLV Everberg
14:00 tot 16:00

Tweedehandsbeurs voor speelgoed, boeken,
cd’s, babyspullen, kleding, ...
Charterspel in Kortenberg

OC Atrium

02 759 79 09, penninckx-gaby@hotmail.com

GC Colomba

www.charterspel.be,
www.facebook.com/charterspel

Kermis in Kortenberg

De Walsplein, Kortenberg

KVLV Everberg wandelt !

di 08/10/13 van
09:00 tot 16:00
di 08/10/13, wo
09/10/13 en do
10/10/13
woe 09/10/13 van
20:00 tot 21:00

Sportdienst Kortenberg

Sporteldag op 8 oktober

Vertrek: Parking
voor Gemeentehuis,
Gemeentehuisstraat 11,
Everberg
GC Colomba

Cultuurdienst i.s.m. UC Sint
Jozef

Collectief Creatief

Femma Kortenberg

Actieve Fitmix

UC Sint-Jozef,
Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg
OC Berkenhof

do 10/10/13 van
12:30 tot 19:30

Femma Kortenberg

Halvedaguitstap

Vertrek: station Kortenberg

do 10/10/13 van
20:00 tot 22:30

Wijnkring vtbKultuur
Kortenberg

OC Berkenhof

do 10/10/13 van
19:30 tot 20:30

Femma Erps-Kwerps

Aan de andere zijde van de Taag, een
wijnreis door Zuid-Portugal - wijn(proef)
avond
Bistro, eenvoudig feestelijk

OC De Zolder

02 759 82 60, j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be, ook op 14/10, 21/10
en 28/10
02 755 22 87, € 3, € 4 voor niet-inwoners van
Kortenberg
collctiefcreatief@uc-kortenberg.be,
cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83
0485 35 97 97, myriamvantricht@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg, € 14, leden: € 9,
ook op 16/10 en 23/10
0468 32 22 19,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg, € 15,
leden Femma: € 11
02 2 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 32,
leden vtbKultuur: € 29
02 759 98 60, jeannine1_postbus@live.be,
www.femma.be/erpskwerps,
www.kav.be/erpskwerps, € 30, leden: € 21,
ook op 17/10 en 14/11
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Organisator
Milieudienst Kortenberg
i.s.m. Bond Beter Leefmilieu,
vzw Preventie Lichthinder,
Werkgroep Lichthinder van de
VVS en Natuurpunt
Provincie Vlaams-Brabant,
i.s.m. De Bib
vtbKultuur Kortenberg

Wat

Info

Nacht van de duisternis

Samenkomst aan Sjaloom,
Abdijdreef, Kortenberg

milieu@kortenberg.be, 02 755 22 65 - gratis tas soep voorzien

’Waarom? Daarom!’: Kom maar dichterbij voorlezen aan je (klein)kind
Indonesië, Nusa Tenggara - beeldreportage

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

OC Berkenhof

Bibliotheekweek

De Bib

02 2 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg; € 6, leden: € 5
02 755 22 93, www.bibliotheekkortenberg.com

Herfstconcert

OC Atrium

lutjeva@gmail.com, VVK: € 5, kassa: € 6

In de voetsporen van Jan van Nijvel daguitstap

Vertrek: De walsplein,
Kortenberg

02 2 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg; € 54,
leden: € 49
kortenberg@oww.be, www.oww.be

Kermis in Meerbeek

Oxfam-Wereldwinkel,
Brouwerijstraat 65, Kortenberg
GC Colomba
michele.geets@kortenberg.be, € 5,
Gratis tot 12 jaar, Run +12 jaar: € 5,
Wandeling +12 jaar: € 3
Polyvalante zaal, Erps-Kwerps 02 759 44 23, 02 757 29 06,
annemie.magnus@telenet.be,
chrdemuynck@gmail.com
Sint Antoniusstraat, Meerbeek

CM Kortenberg

Babymassage

GC Colomba

02 257 95 70, www.cm.be

Femma Kortenberg

Herfstfeest

OC Berkenhof

0468 32 22 19, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg, € 25,
leden Femma: € 17
02 755 22 00, uitbalie@kortenberg.be, gratis

vrij 11/10/13 van
20:00 tot 22:00
vrij 11/10/13 van
20:00 tot 22:30
van za 12/10/13 tot De Bib
za 19/10/13
za 12/10/13 om
De Jonge Fanfare Meerbeek
19:30
za 12/10/13 van
vtbKultuur Kortenberg
07:45 tot 19:30
za 12/10/13 van
10:00 tot 16:00
zo 13/10/13

Oxfam-Wereldwinkel

Wereldwinkeldag

GROS

Run/Walk for Congo 2013

zo 13/10/13 van
09:00 tot 11:30

Femma Erps-Kwerps

Tweedehands speelgoedbeurs

van 13/10/13 tot
15/10/13
woe 16/10/13 van
10:00 tot 11:00
do 17/10/13 om
19:30

Waar

vrij 18/10/13 van
20:00 tot 22:00
vrij 18/10/13 van
20:00 tot 22:00

Provincie Vlaams-Brabant i.s.m. ’Waarom? Daarom!’: Ikandani - ludieke
De Bib en de jeugddienst
voorstelling over faalangst en stress
KVLV Everberg
Bloemschikken

OC Atrium

vrij 18/10/13 van
20:00 tot 22:00
za 19/10/13 van
14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

KVLV Crea-club - Vrije themakeuze

OC Everberg

Milieudienst Kortenberg i.s.m.
kringloopkrachten Kortenberg

Workshop mezenbollen maken

za 19/10/13 van
17:00 tot 22:00
za 19/10/13 van
20:15 tot 23:00
zo 20/10/13 van
09:00 tot 16:00
zo 20/10/13 van
10:30 tot 12:00
zo 20/10/13 van
13:30 tot 16:30

Jump-up vzw

Spaghettifestijn à volonté

Demoveld naast het
containerpark,
Noodbosweg 170, Kortenberg
OC Berkenhof

Kaﬀee Kultura Kortenberg

Kaal- Marco Roelofs (frontzanger van de
Heideroosjes)
Grote tweedehands snuﬀelmarkt

zo 20/10/13 van
14:00 tot 18:00

KVLV Everberg

Praatcafé

ma 21/10/13 van
09:00 tot 12:00
ma 21/10/13 van
19:30 tot 21:30

Dienstencentrum Kortenberg

Help, mijn computer doet niet wat ik wil

KVLV Everberg

Kookles ‘Stoofpotjes en ovenschotels’

di 22/10/13 om
9:30
di 22/10/13 om
20:00

Sportdienst Kortenberg
Femma Kortenberg

De snuﬀelaars
vtbKultuur Kortenberg
Dienst Welzijn Kortenberg en
Dienstencentrum Kortenberg

OC Everberg

02 759 48 39 (na 19:00),
brigittebrijs@hotmail.com,
www.kvlv-everberg.be
patricia.maesschalck@telenet.be,
www.kvlv-everberg.be
Gratis
info@jump-up.be, www.jump-up.be

GC Colomba

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

Polyvalente zaal, Erps-Kwerps

02 759 54 58

The Art of Transcription door het Hildebrandt Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Consort - aperitiefconcert
Kortenberg
Dag van de buurthulp
Rondgang in de gemeente
Parochiezaal,
Annonciadenstraat 11,
Everberg
OC Berkenhof

02 2 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 15
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
0491 996 224 en welzijn@kortenberg.be,
02 755 22 86
02 759 31 44, sien.beyens@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
kvlveverberg@gmail.com,
http://www.kvlv-everberg.be, € 6, leden: € 3

Regionale wandeldag 50+

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 11,
Everberg
Lubbeek

Femma Crea Café

OC Berkenhof

02 759 98 79, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg, € 6,
leden Femma: € 3 (inculsief drankje)

sportdienst@kortenberg.be, 02 755 22 87, € 25
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Wanneer

Organisator

Wat

Waar

Info

di 22/10/13 van
10:00 tot 12:00 en
van 13:30 tot 15:30
di 22/10/13 van
20:00 tot 22:00

Dienstencentrum Kortenberg

Zuinig omgaan met energie

OC Berkenhof

dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

Gemeente Kortenberg en
Woonwijzer Midden-Brabant

OC Berkenhof

0496 53 50 02 of marijn.loozen@igo.be

woe 23/10/13 van
9:00 tot 12:00 en
van 13:00 tot 16:00
woe 23/10/13, woe
18/12/13 van 19:30
tot 22:30
do 24/10/13 van
20:00 tot 22:30

Gemeente Kortenberg en
Woonwijzer Midden-Brabant

Infoavond: ‘Uw woning zorgeloos verhuren
via het Sociaal Verhuurkantoor SVK Webra
vzw’
V-test - Gas en elektriciteit: blijf vergelijken!

Administratief Centrum, dienst 0496 12 86 64 of
Ruimtelijke ordening
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be

Femma Erps-Kwerps

Bloemschikken het jaar rond

OC De Zolder

Wijnkring vtbKultuur
Kortenberg

Nebbiolo, edele druif, nobele wijnen wijn(proef)avond

OC Berkenhof

vrij 25/10/13 van
20:00 tot 22:30
vrij 25/10/13 om
18:00, za 26/10/13
om 19:00, zo
27/10/13 om 07:00
zo 27/10/13 van
09:30 tot 12:30
zo 27/10/13 van
14:30 tot 16:30

vtbKultuur Kortenberg

Balearen: Majorca, Menorca, Ibiza en
Formentera, in première - beeldreportage
53ste Vogeltentoonstelling

OC Berkenhof

Culturele wandeling Tervuren - 150 jaar
Henry Van de Velde
Passie, Functie, Schoonheid (tentoonstelling
Jubelpark) - 150 jaar Henry Van de Velde

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg
Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

van ma 28/10/13
t.e.m. donderdag
31/10/13
ma 28/10 /13
di 29/10/13

Jeugddienst Kortenberg

Speelplein Alles Kids

Sporthal Colomba

Sportdienst Kortenberg
Jeugddienst Kortenberg

Regionale skihappening
Grabbelpas: special eﬀects

Indoorpiste Peer
GC Colomba

woe 30/10/13 om
14:00
woe 30/10/13

De Bib

Voorleesmoment: Lekkerrr grrrriezelen

De Bib

KVLV Everberg

Crea les voor kinderen

woe 30/10/13 van
11:30 tot 17:00
woe 30/10/13 van
18:00 tot 20:30
do 31/10/13 om
13:30 en om 15:30
do 31/10/13 van
13:45 tot 17:45

Vl@s Afdeling Kortenberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat, Everberg
OC Berkenhof

Proeven van Marcus, een culinair en literair
programma
Welkom op onze bloedinzamelingen in onze GC Colomba
gemeente
Filmnamiddag
OC Berkenhof

De Witte Merel

vtbKultuur Kortenberg
vtbKultuur Kortenberg

Rode Kruis Kortenberg
Cultuurdienst Kortenberg
Senioren Adviesraad
Kortenberg

Senioren dansnamiddag

OC Everberg

GC Colomba

02 759 46 41, pvdh@scarlet.be,
www.femma.be/erps-kwerps, € 8 per les,
leden: € 5
02 2 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 41,
leden: € 37
02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 6, leden: € 5
g_imbrechts@telenet.be

02 2 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 9, leden: € 8
02 2 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 16,
leden: € 14
02 755 22 85, vakantiewerking@kortenberg.be
sportdienst@kortenberg.be, 02 755 22 87, € 20
02 755 22 85,
vakantiewerking@kortenberg.be, € 8
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar, gratis
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be
0497 425 425, vlas.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be/kortenberg
bloed@kortenberg.rodekruis.be
02 755 22 83, cultuur@kortenberg.be, € 4,
Leden Gezinsbond: € 3
02 755 22 86, michele.geets@kortenberg.be

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 september gebeuren voor het novembernummer
en ten laatste op 25 oktober voor het decembernummer. 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 november 2013. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 september 2013 worden
ingediend. Voorstellen voor het decembernummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 oktober 2013 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt
toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 30 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.

