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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). Sinds 1 november 2013 vinden de raadplegingen in het
weekend en op feestdagen plaats in de centrale wachtpost in de
Justus Lipsiusstraat 36 te Leuven.

Wachtdienst tandartsen

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

Wachtdienst dierenartsen

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
4-5 oktober: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
11-12 oktober: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
18-19 oktober: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
25-26 oktober: Dr. Van Rossem - 0475 51 78 62



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 11u.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 6 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.

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).

Spreekuur drugs- en alcoholpreventieambtenaar
Sofie Fruyt
Woensdag 8 oktober van 14 tot 16.30 u.
Zaal Hensmans, Administratief Centrum

Gratis veiligheidsadvies woning

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be

Huisvuilkalender

Dinsdag 7 oktober: huisvuil
Vrijdag 10 oktober: papier en karton
Dinsdag 14 oktober: pmd en gft
Dinsdag 21 oktober: huisvuil
Dinsdag 28 oktober: pmd
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Gratis fietsgraveren

Uitzonderlijk op woensdag 8 oktober van 13 tot 14 u., normaalgezien iedere eerste woensdag van de maand, 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
Gemeenteraad van 1 september 2014
• Er werd toelichting gegeven bij de stand van zaken van het PRUP
Den Tomme. Tot op heden werden 74 woningen volledig vergund en
47 deels vergund. 23 aanvragen zijn nog in behandeling.
• Ook werden de geplande waterbeheersingswerken toegelicht. Het
bestuur plant in samenwerking met Aquafin verschillende investerings- en onderhoudsprojecten, zowel op korte als op lange termijn,
om de wateroverlastknelpunten in de gemeente aan te pakken.
• De OCMW-jaarrekening van 2013 werd goedgekeurd.
• De gemeenteraad keurde de oprichting van een nieuwe dienst
arbeidstrajectbegeleiding door SOCiAL goed. SOCiAL is het samenwerkingsverband van OCMW’s van het arrondissement Leuven. Het
OCMW van Kortenberg heeft interesse om van deze dienst gebruik
te maken om cliënten te laten begeleiden bij hun zoektocht naar
werk.
• Deken-pastoor Patrick Maervoet werd door het Aartsbisdom
Mechelen-Brussel aangesteld als verantwoordelijke voor het dekenaat Herent, bestaande uit de gemeenten Kortenberg en Herent,
vanaf 1 augustus 2014. Omdat de pastoor recht heeft op een ambtswoning of een vergoeding wordt hem een maandelijkse woonstvergoeding van 550 euro toegekend.
• De gemeenteraad keurde verschillende reglementen goed:
– het tariefreglement voor de ‘Mini-Academie’ van Kunstacademie
Zaventem dat ook van toepassing is op het filiaal Kortenberg.
‘Mini-Academie’ is de nieuwe naam voor de initiatieklassen voor
kinderen tussen 5 en 8 jaar;
– het reglement voor de toekenning van een premie voor de plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie en buitenmuur- of spouwmuurisolatie;

– het huishoudelijk reglement van de intergemeentelijke alcoholen drugpreventiedienst Haacht-Keerbergen-Kortenberg;
– het reglement ter bevordering van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod (jeugd, cultuur en sport) van
de gemeente Kortenberg;
– het subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen 2014-2019;
– het subsidiereglement ter stimulering tot professionalisering
met een accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders 20142019;
– het subsidiereglement voor erkende Kortenbergse sportverenigingen;
– het subsidiereglement voor buurt- en straatfeesten 2014-2019.
• Voor de twee nieuwe straten die gelegen zijn op de vroegere HerKosite kruispunt Stationsstraat en Leuvensesteenweg werden volgende nieuwe namen voorgesteld: Bareelplein en Bareeldreef.
• Naar aanleiding van de pensioenaanvraag van de bibliothecaris
wordt een statutaire betrekking voor een bibliothecaris vacant verklaard.
• Ook volgende punten werden besproken: het opvolgpunt betreffende het schoolreglement van de vorige gemeenteraad, het
opvolgpunt ‘nieuw organogram’ en ‘geïntegreerd accomodatieonderzoek’, werken Rechtestraat-Diestbrugstraat, voetweg 24 in
Kortenberg (Leuvensesteenweg – Minneveldstraat) en voetweg 24
in Everberg (verbinding plein en Ballingstraat), gemeentelijke
inspanning tot vermindering van CO2-uitstoot, stand van zaken
Karterstraat, schooltransport, black-outs, wateroverlast in de maand
juli, inbrakenplaag (vervolg), openbare werken en middenstand:
organisatie en opvolging, leerlingenvervoer en onderhoud graskant
Boogstok.

Volgende gemeenteraad
Maandag 6 oktober 2014
De gemeenteraad begint 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.

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2014

4

GEMEENTEBESTUUR

Foto: Evgenia Belyaeva

Vacature bij het gemeentebestuur
Diensthoofd bibliothecaris (m/v)

Niveau A1a-A3a – brutowedde min. € 2.928,63 - max. € 5.153,58 –
Voltijds – Statutaire functie – Werfreserve van 1 jaar
taken: Organisatie, coördinatie, planning en leiding van de dienst.
Instaan voor een open interne communicatie naar medewerkers,
dienstverantwoordelijke en andere entiteiten van het bestuur.
Uitwerken van strategisch bibliotheekbeleid. Opmaken van operationele beleidsdoelstellingen en deze regelmatig toetsen en bijsturen.
Interne organisatie en dagelijkse werking coördineren. Samenstellen
collecties. Budgetbeheer. Netwerken. Deskundigheid opbouwen.
Informatie/bibliotheekinfrastructuur uitbouwen.
proﬁel: U beschikt in sterke mate over volgende eigenschappen: leiding
geven, plannen en organiseren, organisatiebewustzijn, empathie, inzet,
kwaliteit en nauwgezetheid, klantgerichtheid en integriteit. U beschikt
over een zeer grondige kennis van de algemene pc-vaardigheden en de
wetgeving en regelgeving met betrekking tot de functie en de organisatie.

standplaatsvergoeding. Gratis hospitalisatieverzekering. Volledige
terugbetaling openbaar vervoer. Fietsvergoeding (€ 0,22/km), enz.
Relevante beroepservaring bij de overheid, uit de privésector of als zelfstandige kan in aanmerking komen bij de vaststelling van het loon.

aanwervingsvoorwaarden: U beschikt minstens over een masterdiploma of gelijkwaardig. U slaagt in een aanwervingsexamen.

voor de vacature:
Indien deze job u aanspreekt, kunt u uw kandidatuur stellen door uw
motivatiebrief (vergezeld van uw curriculum vitae, een afschrift van uw
diploma en een recent uittreksel uit het strafregister) te sturen naar
College van burgemeester en schepenen, De Walsplein 30, 3070
Kortenberg of te mailen naar personeelsdienst@kortenberg.be.

Wat bieden wij u:
Moderne werkomgeving. Interessante verlofregeling. Flexibele werkuren. Ruime opleidingskansen. Maaltijdcheques (€ 7/dag). Haard/

Kandidaturen worden uiterlijk verwacht op 10 oktober 2014. Meer
info op www.kortenberg.be (Vacatures) of bij de personeelsdienst
(02 755 22 55 - personeelsdienst@kortenberg.be).

Mobiliteit
GEMEENTEBESTUUR

WandeLen op de daG van de traGe WeG

Tijdens het weekend van 18 en 19 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 in samenwerking met Natuurpunt al verschillende jaren deel
aan deze actie. Op zondag 19 oktober kunt u deelnemen aan een georganiseerde wandeling die leidt langs enkele mooie maar minder bekende
plekjes in onze gemeente. Nadien wordt u van harte uitgenodigd om af te
sluiten met een drankje in de lokalen van OC De Zolder.
Plaats van afspraak is het Sint-Pietersplein te Erps-Kwerps. De wandeling
start om 14 u. Terugkomst wordt verwacht tussen 16 en 17 u. Deelname

is gratis. Voorzie aangepaste kledij en geschikt schoeisel, afhankelijk van
de weersomstandigheden. Voor meer informatie, contacteer mobiliteitsambtenaar An De Blaes via mobiliteit@kortenberg.be of 02 759 98 28.
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Openbare werken
GEMEENTEBESTUUR

Waterbeheersingswerken

De voorbije zomer werd Kortenberg, zoals vele andere gemeenten,
getroffen door wateroverlast. Hieronder vindt u een overzicht van de
inspanningen die het gemeentebestuur doet én plant om, in de mate
van het mogelijke, wateroverlast te voorkomen.
Sommige maatregelen heeft de gemeente zelf in de hand, omdat er
geen goedkeuring of subsidiëring vanwege de hogere overheid meer
moet worden afgewacht. Andere maatregelen vergen een langere
voorbereidingstijd en kunnen vandaag nog niet precies worden
getimed.
Bij elk initiatief wordt vermeld wat de stand van zaken is: uitgevoerd, in
uitvoering of gepland.
project Sterrebeeksesteenweg (uitvoering gepland vanaf 2016)
In een deel van de Sterrebeeksesteenweg wordt gescheiden riolering
aangelegd en het bekken naast de voetweg wordt uitgebreid. Het afvalwater en het regenwater van Hof van Montenaken zal gescheiden afgevoerd kunnen worden. Er wordt ook extra buffering voorzien in de
gracht. Dit zal de problemen aan de Sterrebeeksesteenweg en de voetweg sterk verlichten.
project Weesbeek – Dekenijstraat (werken bijna afgerond)
De Weesbeek werd afgekoppeld van de riolering (collector) en de beek
werd geherprofileerd voor meer buffering. Deze ingreep ontlast de riolering en is een oplossing voor de wateroverlast in de buurt van de
Dekenijstraat.

project Vogelenzangstraat (uitvoering in 2015, afhankelijk van het
vastleggen van de nieuwe rooilijn)
Er wordt afgekoppeld en extra gebufferd op de beek. Dit zal zowel de
collector als de beek ontlasten. Er wordt ook rekening gehouden met
afvalwater en regenwater dat van Vierhuizen zal komen.
project Karterstraat (klaar eind september)
Er wordt een gescheiden stelsel gelegd. Het regenwater van de
Karterstraat zal niet meer naar de gemengde riool in de Brouwerijstraat/
Kiewitstraat gaan. Dit zal een positieve invloed hebben op de wateroverlast in de Brouwerijstraat en de Louis Maesstraat.
project Negenhoek (voorbereidende werken in uitvoering)
De riolering ligt hier in het voetpad en de nutsleidingen in de straat. De
nutsleidingen worden verlegd, zodat op korte termijn ook de riolering
kan worden aangepakt.
wateroverlast Kapellestraat
Het regelmatig ruimen van de straatkolken kan de problemen beperken
maar de slechte toestand van de riolering zal op termijn grondig moeten worden aangepakt.
wateroverlast Leuvensesteenweg en Witloofstraat
Het aanpassen van de pompdebieten van het spaarbekken in
Guldendelle heeft de problemen al verminderd. Er werden reeds oplossingen gedefinieerd door Aquafin voor de overlast in de Witloofstraat.
Een terugslagklep werd geplaatst ter hoogte van de Witloofstraat om
waterterugslag te voorkomen.

project Hof van Montenaken – Sterrebeeksesteenweg
(afgewerkt)
Er werd een nieuwe verbinding gemaakt met de Aquafin-collector en
er werd een kort stuk leiding vervangen. Deze ingreep verlicht de
wateroverlast in de Sterrebeeksesteenweg.

ruimen wachtbekkens Armendaal
Het regelmatig ruimen van deze wachtbekkens zorgt voor een betere
buffering van de afstroom van regenwater van de velden en dus minder
belasting op de riolering.

project Donkerstraat (afgewerkt)
Afkoppeling, met Aquafin-project (bekken en pompstation). Daardoor
wordt de vuilvracht van het Zonnewoud aangesloten op de RWZI
(waterzuiveringsstation).

wateroverlast Schoonaardestraat – Dorpsstraat
In oktober wordt het stroomprofiel in de put aangepast, wat de situatie
zal verbeteren. Een eventuele noodoverlaat naar de beek wordt verder
onderzocht.

project voeding vijvers abdij Kortenberg (afgewerkt)
Zorgt voor instroom van proper water in de vijvers van de abdij. In het
begin waren er wat kinderziektes. Momenteel werkt de voeding correct
en wordt ze ook elke week gecontroleerd.

wateroverlast L. Maesstraat – Brouwerijstraat
Wordt momenteel verder onderzocht door Aquafin. Binnen enkele
maanden worden concrete voorstellen verwacht.

project Kloosterstraat (afgewerkt)
De riolering in de Kloosterstraat werd gescheiden uitgevoerd. Dit zorgt
voor een lagere belasting van de collector in de Wipstraat.

erosiebestrijdingsprojecten
Samen met de erosiebestrijdingscoördinator van de provincie werden
twee projecten opgestart, namelijk in de Dorpsstraat te Meerbeek en in
de Hoogveldstraat te Kortenberg.
De geplande werken zullen technisch worden toegelicht en besproken
op een vergadering van de Raadscommissie infrastructuur in de loop
van de maand oktober.
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Ruimtelijke Ordening
Woon GeZond, Geef Lucht aan uW huis!
Nu de zomer verdwijnt en de herfst stilaan weer zijn intrede doet, zijn we
sneller geneigd om de ramen en deuren dicht te houden. Toch is het
belangrijk voor uw gezondheid om ervoor te zorgen dat frisse lucht uw
woning in kan.
Luchtvervuiling in uw huis?
Dagelijks brengen we heel wat tijd binnen door. Het is dan ook logisch
dat de verse, gezonde lucht snel opgebruikt is. Niet alleen door te ademen, maar ook door te koken, poetsen, douchen, roken of klussen
komen er stoffen in de lucht die u of uw familie ziek kunnen maken.
Weer daarom producten met gevarensymbolen en sigarettenrook uit
uw woning en verlucht extra tijdens en na het douchen, koken, poetsen
of klussen.
ventileren of verluchten?
Door te ventileren laat u voortdurend verse lucht binnen. Dit doet u
door een raam op een kier te zetten of ventilatieroosters open te laten
staan. Ventileren doet u best 24 uur per dag.
Door te verluchten zorgt u ervoor dat er op korte tijd veel frisse lucht
binnenkomt. Dat kan door bijvoorbeeld een raam of buitendeur meerdere keren per dag vijftien minuten open te zetten.
verluchten = energieverspilling?
U hoort wel eens dat verluchten energieverspilling is omdat u warme,
dure lucht naar buiten laat ontsnappen. Dit is niet correct: verluchten
brengt vochtige lucht naar buiten en drogere lucht naar binnen. Het
opwarmen van verse, droge lucht kost minder energie dan het opwarmen van vochtige binnenlucht.

een proper ventilatiesysteem = propere lucht
Hebt u een ventilatiesysteem in uw woning, zorg er dan voor dat dit
goed onderhouden is. Raadpleeg bij twijfel de handleiding of uw
installateur. Slecht onderhouden ventilatiesystemen kunnen de kwaliteit van de lucht in uw woning slechter maken in plaats van beter.
Zeven tips voor een gezond binnenmilieu:
- ventileer 24 uur per dag
- verlucht minstens 2 keer per dag gedurende 15 minuten
- rook niet binnen
- gebruik en onderhoud de ventilatieopeningen in huis, sluit ze
niet af
- verlucht extra tijdens en na het douchen, koken, poetsen,
klussen,…
- verlucht uw woning extra wanneer u nieuwe materialen of
meubels hebt geplaatst
- zet de verwarming lager of schakel ze uit tijdens het verluchten
(Bron: de Vlaamse Logo’s en VIGeZ vzw )
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

nacht van de duisternis

Overdag zorgt de zon voor warmte en licht. Bij valavond en ’s
avonds verlengen we onze dag door gebruik te maken van kunstmatige lichtbronnen. Het overmatig gebruik van kunstlicht heeft
nefaste gevolgen voor de gezondheid van de mens, fauna en flora.
Daar bovenop komt nog een hoge energiekost. Door een oordeelkundig gebruik van verlichting kan daadwerkelijk iets gedaan worden aan deze milieuproblematiek en kan het grootste deel van de
lichtvervuiling en de ermee gepaard gaande hinder vermeden
worden.
Op zaterdag 11 oktober, tijdens de Nacht van de Duisternis, kunt u
komen genieten van een pikzwarte nacht. De Nacht van de Duisternis
wordt georganiseerd door de milieudienst in samenwerking met de
Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder, de Werkgroep
Lichthinder van de VVS en Natuurpunt. Er gaan tal van activiteiten door
in het Park van de Oude Abdij te Kortenberg: een avondwandeling, sterren kijken, vleermuizen spotten. Om nog een plezierige noot aan de
actie toe te voegen, komt een verhalenverteller verhalen vertellen aan
groot en klein.

GEMEENTEBESTUUR

praktisch
Samenkomst om 20 u. aan de Oude Abdij,
Abdijdreef in Kortenberg
Gratis
Meer info: milieudienst - milieu@kortenberg.be – 02 755 22 65

WandeLinG in siLsombos

praktisch
Vertrek: Sint-Pietersplein Kwerps
Zondag 19 oktober van 9.30 tot 12 u.
Gratis
Inschrijven niet nodig
De activiteit is niet toegankelijk voor kinderwagens
en rolstoelgebruikers. Laarzen zijn aangewezen.
Meer info:
Milieudienst: milieu@kortenberg.be of 02 755 22 65
Natuurpunt, Ewoud l’Amiral: 0476 26 16 34

Foto: Jaan Bartholomees

Als afsluiter van de ‘Week van het Bos’ organiseert de milieudienst op
zondag 19 oktober in samenwerking met Natuurpunt een ochtendwandeling in het Silsombos in Erps-Kwerps. Kom onder deskundige
begeleiding de fauna en flora ontdekken in één van de mooiste natuurgebieden die onze gemeente rijk is.
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GEMEENTEBESTUUR

verbouW met Kennis van ZaKen

noG enKeLe pLaatsen vrij voor infraXbouWteams
Op twee opeenvolgende zaterdagen, 18 en 25 oktober, telkens van 9 tot 17 u., vindt in zaal Blauwgrond van
het Administratief Centrum een InfraxBouwTeam voor verbouwers plaats. Tijdens dit BouwTeam krijgt u van een
bouwdeskundige van vormingscentrum Dialoog gedurende twee volle dagen alle technische en praktische kennis
mee over duurzaam en energiezuinig verbouwen. U leert de voor- en nadelen van de diverse bouwmaterialen en
installaties kennen. De informatie is neutraal, want Infrax noch Dialoog verkoopt wat dan ook. Voorkennis is niet
vereist. Het aantal deelnemers is beperkt zodat iedereen volop aan bod komt. De deelnameprijs bedraagt 40 euro.
Bij het ter perse gaan van Zoeklicht zijn er nog enkele plaatsen vrij. Schrijf u daarom snel in via www.bouwteams.be
of telefonisch bij Dialoog op het nummer 016 23 26 49.

GebruiK Geen pesticiden
TIPS OKTOBER

• Net als de andere planten groeit het onkruid vanaf het najaar ook niet meer zo snel, maar in tegenstelling tot in de zomer hoeft het nu niet
meer zo groot te worden om te bloeien en zich uit te zaaien. Probeer daarom ook in oktober nog zoveel mogelijk onkruid te verwijderen.
• In het vochtige herfstweer kunnen schimmels en meeldauw goed gedijen. Op de afgevallen bladeren van rozen zitten vaak schimmelsporen
van roest of van sterreroet. Als de bladeren niet verwijderd worden zullen deze in de komende lente het vers ontluikende blad onmiddellijk
besmetten. Verwijder daarom alle afgevallen bladeren en gooi ze weg. Niet op de composthoop, de sporen kunnen overleven in het materiaal.
Let er op dat er gedurende de winter ook geen bladeren blijven hangen aan de rozenstruiken want ook die bevatten mogelijk die schimmelsporen. De niet afgevallen bladeren plukt u dan ook best met de hand af.
• Nu het stilaan kouder wordt moet het gazon minder gemaaid worden. Bij de laatste maaibeurt mag de grasmaaier in een iets hogere maaistand geplaatst worden (5 à 6 cm maaihoogte), zodat het gras niet te kort is om de winter in te gaan. Bij kort gras kunnen mos en onkruid
sneller de overhand krijgen op het gazon. Mos blijft immers doorgroeien bij temperaturen tot aan het vriespunt, terwijl de grasgroei onder de
+6°C stil komt te liggen.
• Als u uw (moes)tuin met oude stalmest bemest, zult u merken dat dit vol onkruidzaad zit dat al snel gaat ontkiemen. Zaden verliezen namelijk hun kiemkracht niet in de magen van koeien en paarden. U kunt de mest het beste eerst composteren. Wissel lagen mest af met ander te
composteren materiaal. Door de hoge temperatuur die tijdens het composteren ontstaat (tot wel 60 °C) verdwijnt het kiemvermogen. Het
eindproduct is een zeer voedselrijke compost.
Meer tips: www.zonderisgezonder.be en www.ecologischlogisch.be
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Bouw- en sloopafval
Verbouw en spaar geld met uw afval!
Wie aan verbouwingen doet, wordt met heel wat afval geconfronteerd.
Spaar geld uit door uw afval te gebruiken als nieuwe grondstof!
Heel wat van uw afbraakmaterialen kunt u hergebruiken. Uw oude bakstenen, kasseien en sloophout hoeft u niet naar het containerpark te sleuren, maar kunt u als grondstof een nieuw leven geven. In uw tuin kunt u
bijvoorbeeld heel wat afbraakmateriaal zinvol gebruiken: een compostbak
van onbehandeld afbraakhout, een plantenklimrek van uitgebroken latten, oude kasseien of andere natuursteenbrokken om een rotstuin aan te
leggen enzovoort.
Als onderlaag voor verhardingen kunt u zuiver steenpuin van eigen
afbraak of van afbraak uit uw buurt gebruiken. Is dat niet voorhanden, kies
dan voor gerecycleerd steenpuin met COPRO-label. COPRO vzw (Controle
Producten) is een onpartijdige instelling die erkend is door de overheid
met als doel bouwproducten te controleren. Via de certificaten die COPRO

verleent, wil de overheid de kwaliteit en
het verantwoord gebruik van gerecycleerde bouwafval bij bouwwerkzaamheden stimuleren. Het COPRO EXTRANET
is een interactieve webstek waar alle
technische fiches van door COPRO gecertifieerde producten kunnen
teruggevonden worden. Het COPRO EXTRANET is gratis en is voor iedereen
toegankelijk via www.extranet.copro.eu .
Afbraakmateriaal dat u niet zelf kunt gebruiken, kunt u naar het containerpark brengen. Het is belangrijk om deze materialen al tijdens het
afbreken te sorteren. Gespecialiseerde firma‘s die het afhalen op het containerpark weigeren immers vervuilde fracties. Op de website van
EcoWerf leest u hoe de ophalers het afval verwerken. Surf daarom naar
www.ecowerf.be en klik op ’wat is afval?‘. Vragen? Bel EcoWerf op het
groene nummer 0800 97 0 97.

De natuur als goede buur
Overal bewijzen dieren hun nut. Vogels houden insectenplagen onder
controle, roofdieren houden het knaagdierenbestand in toom en samen
geven ze de biodiversiteit een flinke duw in de rug. De natuur in
Vlaanderen doet het goed de laatste jaren, maar de heropleving van
zoveel natuurschoon heeft ook mindere kanten. Zo komen veel dieren op
zoek naar voedsel erg dicht bij de mens. En soms... hebben ze het op uw
eigendom gemunt. Onder andere aangepikt fruit, kaalgevreten akkers en
dood pluimvee maken van schade door wild en beschermde soorten een
actueel thema. Gelukkig bestaan er heel wat maatregelen die schade
door dieren kunnen voorkomen. Zo kunnen we genieten van de natuur als
een goede buur, met wie het fijn samenleven is.
Hebt u schade geleden en weet u niet welk dier de oorzaak
was? Of weet u wel welk dier de oorzaak was en wit u weten
wat u eraan kunt doen?
Dan kunt u terecht bij het Agentschap voor Natuur en Bos op volgende
webstek: www.natuurenbos.be (Natuurbeleid / Soortenbeleid /
Overlast_schade). U kunt er de verschillende soorten schade bekijken en
ontdekken welke diersoorten die kunnen veroorzaken. Daarna kunt u
meer informatie lezen over deze diersoort en mogelijke maatregelen die
u kunt nemen om uw eigendom te beschermen. Vindt u niet wat u zoekt,
neem dan contact op via 016 66 63 18.

Als u alle verplichte voorzorgen nam, indien nodig
en mogelijk overging tot bestrijding of bijzondere
jacht en toch schade leed, kunt u in bepaalde situaties een vergoeding krijgen. De algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure zijn op de website van het Agentschap
voor Natuur en Bos terug te vinden: www.natuurenbos.be.
U kunt daar ook het handboek 'Natuur als goede buur' downloaden of een
papieren versie bestellen via dirk.demeyere@lne.vlaanderen.be.
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eerste Keus in tWeedehands (en voor GÉÉn GeLd)!
Veel moderne producten worden sneller dan vroeger afgedankt en vervangen zónder dat ze versleten zijn - soms zelfs alleen om een modegril
te volgen. Maar intussen komt al het afgedankte in de afvalstroom terecht.
Roei tegen die stroom op: koop zo-goed-als nieuwe producten in de
Kringwinkel.
Want waarom zou altijd alles nieuw moeten zijn? Sommige spullen, zoals
speelgoed of kinderfietsjes, krijgen amper tijd om te verslijten in de korte
tijd waarin ze gebruikt worden. Andere dingen zijn gewoon nauwelijks te
verslijten, zelfs bij langdurig gebruik: bloempotten, tuingerei, spiegels,
stevige tafels of stoelen…
In een 70-tal Kringwinkels, verspreid over heel Vlaanderen (10 in VlaamsBrabant), kunt u het jaar rond voor een prikje degelijk materiaal kopen.
Een Kringwinkel is een dynamische boel, er liggen iedere keer weer
andere spullen te koop. Heel veel verschillende dingen ook en vaak dingen die je nergens anders meer vindt: nostalgische kitsch, vinylplaten,
een bureaulamp uit de jaren '70, delen van het servies waarvan u net een
kopje brak, ...

U wilt af van goederen die u niet meer gebruikt, maar misschien nog nuttig kunnen zijn voor anderen? De Kringloopwinkel komt ze bij u halen en
verkoopt ze dan door. Alles moet in goede staat zijn of nog te herstellen,
kraaknet en verpakt in dozen of waterdichte zakken.
enkele afspraken:
• u belt De Kringwinkel SPIT op 016 26 09 21 en maakt een afspraak voor
uw goederen;
• aan de telefoon wordt gevraagd waar u woont en welke herbruikbare
goederen u aanbiedt;
• omdat de ophaalploeg meerdere adressen per dag doet, bekijken zij
samen welke goederen het best kunnen opgehaald worden;
• op de dag van de afspraak zet u de goederen klaar op de benedenverdieping;
• de ophaling door Kringwinkel SPIT is volledig gratis;
• de goederen kunnen ook zelf weggebracht worden.

de Kringwinkel spit vzw
IJzerenmolenstraat 4 - 3001 Heverlee
Maandag tot vrijdag: van 8.30 tot 18 u.
Zaterdag: van 8.30 tot 17 u.
016 26 09 21
www.spit.be

opGeLet, ooK een Gescheurde pmd-ZaK KrijGt een rode sticKer
Het kan wel eens gebeuren dat uw pmd-zak openscheurt bij het sluiten
van de zak. Denk dan aan de laders en plak de zak netjes terug toe voordat
u hem aanbiedt. Zorg er ook voor dat de lader de zak nog gemakkelijk kan
vastnemen, en laat de lintjes vrij. Bovendien waait het pmd-afval uit
overvolle en gescheurde zakken gemakkelijk de straat op. Een gescheurde
of overvolle pmd-zak die niet dichtgepakt of handelbaar is, krijgt dus een
rode weigeringssticker en wordt niet ingezameld door EcoWerf.
Zo vermijdt u een gescheurde pmd-zak:
• Stop uw blauwe pmd-zak niet te vol.
• Sluit de zak voorzichtig met de rode treklintjes.
• Hang geen pmd-afval aan de buitenkant van uw zak.

productiefout?
Merkt u dat er meerdere zakken van
dezelfde rol heel gemakkelijk scheuren?
Dan kan dit liggen aan een productiefout.
Met het nummer van de wikkel rond de
rol pmd-zakken kan de producent dit verder onderzoeken. Breng de milieudienst
van de gemeente (milieu@kortenberg.be
of 02 755 22 67) op de hoogte van de
gescheurde zakken. Deze ruilt de rol pmdzakken om en stuurt de rol met de productiefout terug naar de producent.
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Alle informatie over asbest voortaan op WWW.asbestinfo.be
Asbesthoudende materialen mogen sinds 1998 niet meer geproduceerd
en verkocht worden omwille van de eraan verbonden gezondheidsrisico’s,
die schuilen in de asbestvezels die via inademing kanker kunnen veroorzaken.
Wat vindt u op www.asbestinfo.be?
• Informatie over hoe u asbesthoudend materiaal kunt herkennen, wat het
verschil is tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest en een
overzicht en foto’s van de vele asbesttoepassingen.

• Informatie over het verwijderen van asbest.  Welke asbesttoepassing
mag u zelf verwijderen of door een (hiervoor opgeleide) aannemer
laten verwijderen en welke moet u aan een vakman (erkende verwijderaar) overlaten. Hoe verwijdert u op een veilige manier asbestcement en
waar moet u dan met uw afval naartoe.
• Tips voor een veilig onderhoud en een overzicht van alle handelingen
die verboden zijn, zoals reinigen onder hoge druk en andere agressieve
bewerkingen.
• Informatie over hoe u een klacht kunt indienen en over de impact van
asbest op de bodem en de gezondheid.

Welzijn
GEMEENTEBESTUUR

Gratis borstkankerscreening in
Kortenberg van 14 tot 21 oktober

Wie organiseert het onderzoek?
Dit bevolkingsonderzoek wordt georganiseerd door de Vlaamse overheid, samen met de centra voor borstkankeropsporing, de huisartsen,
gynaecologen en radiologen en het lokaal gezondheidsoverleg (Logo
Oost-Brabant). Het onderzoek is niet verplicht, maar wordt wel sterk
aanbevolen.
Voor wie is het onderzoek bedoeld?
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen om de twee jaar gratis deelnemen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Ken ik onmiddellijk het resultaat?
Nee, uw röntgenfoto’s worden door minstens twee radiologen beoordeeld. Ten laatste drie weken na het onderzoek krijgen u en uw arts een
schriftelijk bericht van het resultaat van uw onderzoek.
Is het resultaat betrouwbaar?
De mammografie gebeurt volgens strenge normen en met de beste
apparatuur, bediend door bekwame specialisten, in een erkende dienst
voor mammografie. Twee radiologen bekijken de foto’s, onafhankelijk
van elkaar. Komen zij tot een verschillende vaststelling, dan wordt het
advies van een derde radioloog gevraagd. Zo wordt het risico op een
foutief resultaat tot een minimum beperkt.
Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen aan deze actie
1.   U brengt dit ter sprake tijdens het eerstvolgende contact met uw
huisarts of gynaecoloog, die u zal adviseren en doorverwijzen naar
een erkende mammografische eenheid;

2.   U kunt wachten op de tweejaarlijkse uitnodigingsbrief van de provincie Vlaams-Brabant. Op uw uitnodigingsbrief staat waar en
wanneer u verwacht wordt. U wordt uitgenodigd om ofwel naar de
mammobiel te gaan die in de maand oktober 2014 achter het
gemeenschapscentrum Colomba in Kortenberg zal opgesteld staan,
ofwel naar Dr. Van de Straete, erkend radioloog in het Universitair
Centrum Sint-Jozef in Kortenberg.
Vrouwen die in hun vorige ronde een screeningsmammografie lieten
nemen bij een erkende radiologische dienst of radioloog worden daar
opnieuw uitgenodigd.
Wenst u elders te gaan of past de voorgestelde dag of het uur u niet, bel
dan naar de gratis afsprakenlijn: 0800 60 160.
Vroegtijdige opsporing van borstkanker is tot nu toe de beste manier
om het grote menselijke leed dat deze ziekte met zich meebrengt te
voorkomen of te verminderen.
Vragen over borstkankerscreening?
• Bij uw huisarts
• Op het LUCK, uw Regionaal Centrum voor Borstkankeropsporing via
0800 60 160 of via info.luck@uzleuven.be
• Op de website van de Vlaamse Gemeenschap: www.kankeropsporing.be

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2014

12

Laat Griep deZe Winter in de Kou staan
Elke winter duikt de griep weer op. Voor sommige mensen is de griep gevaarlijker dan voor andere.
Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte
van longen, hart, lever of nieren lopen een hoger risico op complicaties door griep. Deze risicogroepen kunnen zich het best laten vaccineren tegen griep. Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar,
en voor risicogroepen wordt het voor bijna de helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra
is het griepvaccin gratis. Dit jaar is er ook extra aandacht voor het personeel in ziekenhuizen.
Met een griepvaccinatie beschermen zij zichzelf en hun patiënten tegen griep.
Geen banale ziekte
Griep is geen banale aandoening. Bij de meeste personen met een
goede gezondheid is de griep na een week overwonnen, maar bij ongeveer 10% van de grieppatiënten treden complicaties op, vooral van de
luchtwegen. Ongeveer 10% daarvan moet gehospitaliseerd worden.
Fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij ouderen.
De Hoge Gezondheidsraad raadt daarom aan om de chronisch zieken,
65-plussers en zwangere vrouwen (die op het ogenblik van het griepseizoen in het tweede en derde trimester zijn) te vaccineren. Bij hen is
het risico op complicaties immers hoger. Ook mensen die in nauw contact leven met mensen uit deze risicogroepen, doen er goed aan zich te
laten vaccineren.
Personen die beroepshalve voor risicogroepen zorgen, bijvoorbeeld in
een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kunnen
door griepvaccinatie niet enkel zichzelf, maar ook de mensen voor wie
ze zorgen tegen de griep beschermen.

GEMEENTEBESTUUR

infoavond dementie

De Welzijnsraad en het Lokaal Dienstencentrum organiseren samen een
infoavond over dementie. Dokter Eric Triau zal deze avond toelichten.
Hij zal het hebben over het begin en de verdere evolutie van de ziekte.
De infoavond is interactief, vragen over deze problematiek kunnen
voorgelegd worden.
Maandag 13 oktober om 20 u.
OC Berkenhof
€ 3 – een drankje wordt u aangeboden tijdens deze infoavond
Info en inschrijvingen: welzijn@kortenberg.be - 02 755 22 86 of
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be - 0491 996 224

een veilig vaccin
Jaarlijkse griepvaccinatie is de enige
manier om griep
te voorkomen. Het
vaccin is opgebouwd volgens de virusstammen waarvan op basis van
wereldwijde gegevens wordt verwacht dat ze het komende seizoen zullen
circuleren.
Vaccinatie maakt de kans dat iemand ziek wordt veel kleiner. En wie
ondanks vaccinatie toch nog griep krijgt, is er doorgaans minder ziek
van en loopt minder kans op complicaties. Bovendien vermindert de
kans dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling
van uw diabetes).
Het vaccin is ook veilig. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Ook voor zwangere vrouwen is
het veilig, zij kunnen zich vanaf 14 weken zwangerschap laten vaccineren om zichzelf en hun kind te beschermen.

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2014

13

Internationale Samenwerking
8ste run & WaLK for conGo
Op zondag 12 oktober organiseert de Gemeentelijke adviesraad voor
Ontwikkelingssamenwerking – GROS Kortenberg de 8ste ‘Run & Walk
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 onder ons is er een begeleide wandeling van 6 km
uitgestippeld. Inschrijvingen vanaf 13 u. aan GC Colomba.
een aandenken voor elke deelnemer
De hoofdsponsor geeft alle lopers/wandelaars een presentje maar
draagt tevens € 2.500 bij voor de projecten die de GROS steunt (zie lijst
hieronder). Dat betekent een niet te onderschatten hefboom voor uw
inschrijvingsgeld. Hierdoor kunnen de kinderen tot 12 jaar gratis deelnemen!

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 12 oktober
run for congo 5 of 10 km
Inschrijvingen vanaf 13 u. in GC Colomba
Kinderen: start om 14 u. - 1 of 2 ronden op de atletiekpiste
Volwassenen: start om 15 u. - stratenloop 5 en 10 km.
Walk for congo
Inschrijvingen vanaf 13 u. aan GC Colomba
Begeleide wandeling van 6 km

OCMW
GEMEENTEBESTUUR

GeZinsvrijetijdsdaG van het ocmW in samenWerKinG met de sportdienst

Op 28 juni organiseerde het OCMW in
samenwerking met de gemeentelijke vrijetijdsdienst een dag vol leuke activiteiten
voor OCMW-cliënten in Kortenberg. Zij konden er alleen of samen met de kinderen
sporten, spelen, een leuke voorstelling bijwonen, genieten van een barbecue en nog
zoveel meer. Voor de kinderen werden een
schattenjacht en knutselactiviteiten georganiseerd. De jongeren konden deelnemen aan een spelletje Kubb, pannavoetbal, dans, … Ook voor
de volwassenen stond er heel wat op het programma: petanque, wandelen, bloemschikken, …
27 volwassenen en 12 kinderen schreven zich in.

enkele impressies :
‘Perfect , heel goed georganiseerd. Volwassenen
konden apart goed genieten, van ’s middags tot ’s
avonds …’
‘Heel goed; je leert andere mensen kennen. De
demonstratie van bloemschikken was heel goed.
Spijtig van het weer, anders was het nog veel
leuker geweest. Het eten was lekker en voldoende.’
‘De voorstelling voor de kindjes was super; leuk
om samen met hen iets te doen.’
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jaarversLaG 2013 van het ocmW
1391 klanten maakten in 2013 gebruik van één van de diensten van het OCMW, een stijging van 75 in vergelijking
met het jaar voordien. Deze informatie is te vinden in het OCMW-jaarverslag van 2013. U vindt er ook een volledig
overzicht van alle dienstverlening. Het jaarverslag is raadpleegbaar via de webstek: www.ocmwkortenberg.be
(Bestuur / Beleid).

Lokaal Dienstencentrum
ZuiniG omGaan met enerGie
Het Dienstencentrum organiseert in samenwerking met Woonwijzer een
infonamiddag over rationeel energieverbruik. Energie is onmisbaar
geworden in onze huidige samenleving. Hoeveel energie verbruikt een
gemiddeld huishouden per jaar? Wat zijn de grootste verbruiksposten?
Hoeveel geld besteedt een huishouden jaarlijks aan energie? Welke
mogelijkheden hebt u om zuiniger om te gaan met energie en toch het
comfort te behouden of zelfs te verhogen?

Daarnaast wordt het loket Woonwijzer aan u voorgesteld. U kunt hier
terecht voor gratis advies en informatie over:
• premies en fiscale voordelen omtrent (ver)bouwen, (ver)kopen en (ver)huren;
• duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen;
• levenslang en aanpasbaar wonen;
• kwaliteit en veiligheid van woningen;
• betaalbaar wonen;
• sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen.

Tijdens deze infonamiddag krijgt u verschillende praktische tips over eenvoudige maatregelen waarmee u
toch heel wat energie kunt besparen. Zowel op vlak
van verlichting, verwarmen, koelen en vriezen, was en
afwas en stand-by verbruiken krijgt u een overzicht van
hoe u rationeel kunt omgaan met energie.

praktisch:
Dinsdag 14 oktober van 14 tot 16 u. – gratis
Lokaal Dienstencentrum, Beekstraat 25, Kortenberg
0491 996 224 - 0491 996 226 – 02 755 23 20
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
Inschrijven vóór 13 oktober

Politie
opGepast voor ‘Kus- of KnuffeLdiefstaLLen’
In augustus van dit jaar werd in de politiezone HerentKortenberg (HerKo) geld uit de portefeuille van een man
gestolen die boodschappen deed in een supermarkt. De man werd in
de winkel aangesproken door een vrouw die hem vroeg een petitie te
tekenen. De man ging hierop in en kreeg van de vrouw een kus op de
wang. Nadien stelde hij vast dat er geld uit zijn portefeuille verdwenen
was.

Gelijkaardige gauwdiefstallen werden ook gemeld in andere politiezones. De verdachten (vaak vrouwen) vragen aan voorbijgangers om iets
eenvoudigs te doen (een petitie ondertekenen, de weg wijzen,…). Als
‘bedanking’ geven ze de voorbijganger een kus of knuffel. Dit is echter
een afleidingsmanoeuvre om geld of juwelen te kunnen stelen. Wees
dus op uw hoede als u door dergelijke personen wordt aangesproken
en bel onmiddellijk naar het noodnummer van de politie (101) indien
u met dergelijke praktijken in contact komt.
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Wanneer hebt u als fietser voorrang?
Fietsen houdt in dat u de weg deelt met andere weggebruikers. Daarom is het noodzakelijk om uw rechten en plichten als fietser te kennen!
Vaak is het voor zowel fietsers als andere weggebruikers niet duidelijk wanneer een fietser voorrang heeft op andere weggebruikers en
wanneer dit niet het geval is. Hieronder worden een aantal situaties voor u verduidelijkt. In de vorige editie van Zoeklicht kunt u een toelichting terugvinden over de plaats van de fietser op de openbare weg.
Fietspad
Een fietser heeft voorrang op het fietspad. Een fietspad is het deel van de
openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer. Het fietspad
kan ook worden aangeduid door de verkeersborden D7, D9 en D10 (zie
vorige editie Zoeklicht). Wanneer de witte onderbroken lijnen doorlopen
over een kruispunt, dan behoudt de fietser zijn voorrang, ongeacht de
voorrangsregeling van het kruispunt.
Uitzondering op de regel: een fietser heeft geen voorrang op het fietspad
binnen de bebouwde kom wanneer de Lijnbus zijn haltehaven verlaat. In
dit geval moet de fietser voorrang verlenen aan de Lijnbus.

Fietsoversteekplaats
Een fietser heeft geen voorrang op oversteekplaatsen die fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken. Deze oversteekplaatsen worden afgebakend door
twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen. Begeef u voorzichtig op dergelijke oversteekplaats en geef
voorrang aan de naderende voertuigen.

Fietssuggestiestrook
Een fietser heeft geen voorrang op fietssuggestiestroken.
Fietssuggestiestroken bevinden zich meestal langs weerszijden van de
rijbaan, wanneer deze niet breed genoeg is voor een volwaardig fietspad. Fietssuggestiestroken zijn geen fietspaden. U bent niet verplicht
om hier gebruik van te maken. Ze hebben een andere kleur dan de rest
van de rijbaan, om de automobilisten te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Enerzijds zijn ze bestemd om de weggebruikers
aan te sporen om rekening te houden met fietsers, anderzijds om fietsers aan te sporen hun plaats in te nemen op de rijbaan.
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sneLheidsmetinGen en –acties auGustus
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

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
1467
4875

toegelaten snelheid

Annonciadenstraat (richting Steenhofstraat)

50 km/u.

Wijnegemhofstraat (richting Hulstbergstraat)

50 km/u.

v85*

% overtredingen

49 km/u.

2%

60 km/u.

24 %

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in augustus snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 20,1 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders
straat
Zavelstraat
Sterrebeeksesteenweg
Leuvensesteenweg
Nederokkerzeelsesteenweg
Molenstraat
Mechelsesteenweg

toegelaten snelheid
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

aantal gemeten voertuigen
227
760
498
142
225
449

aantal geﬂitste voertuigen
3,1 %
6,7 %
7,2 %
4,2 %
2,2 %
11,8 %

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

noodWeer en tussenKomst van het rampenfonds

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.
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Altijd op de hoogte blijven?
Schrijf u in op de elektronische nieuwsbrieven van de gemeente

Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in onze gemeente,
dan kunt u zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief van de
gemeente. Dit doet u door onderaan de startpagina van de gemeentelijke webstek 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.

RECHTZETTING:
Opendeurdag Brandweer Zaventem
De opendeurdag van de brandweer van Zaventem op zondag 28 september gaat door van 12 tot 18 u. In het vorige nummer van Zoeklicht
stond foutief vermeld dat de opendeurdag al om 10 u. van start gaat.
Plaats van het gebeuren is de kazerne van de brandweer, Leuvensesteenweg
550 te Zaventem. Het thema is ‘brandveilig leven thuis’.

Infoavonden Gezin en Handicap 2014-2015
Gezin en Handicap organiseert in de provincie Vlaams-Brabant infoavonden voor ouders en familie van een kind met een
handicap en andere geïnteresseerden.
2014
•  Dinsdag 14 oktober in Leuven: Tegemoetkomingen voor
personen met een handicap
•  Woensdag 22 oktober in Zellik:
Beschermingsmaatregelen: de nieuwe wetgeving
•  Woensdag 5 november in Leuven: Spelen en speelgoed
voor kinderen met een handicap
•  Woensdag 19 november in Zellik: Zorg en ondersteuning
voor personen met een handicap in de toekomst

2015
•  Dinsdag 10 februari in Leuven: Erfrecht
•  Woensdag 25 februari in Zellik: Wat betekent het om met autisme door het leven te
gaan?
•  Dinsdag 24 maart in Leuven: Beschermingsmaatregelen: de nieuwe wetgeving
•  Woensdag 1 april in Zellik: Pubers met een handicap
•  Woensdag 22 april in Roosdaal: Van moeilijke eters tot voedingsproblemen
•  Dinsdag 28 april in Leuven: Handicap in het gezin
•  Dinsdag 5 mei in Leuven: Onderwijshervormingen
•  Dinsdag 12 en 19 mei in Leuven: SMOG-initiatie

Inschrijven verplicht: 03 216 29 90 of gezinenhandicap@kvg.be
Via deze contactgegevens kunt u ook de jaarprogrammatiebrochure –
met alle infoavonden en vormingen in alle provincies voor het werkjaar 2014-2015 – aanvragen.
Meer info: www.gezinenhandicap.be
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nieuWe pastoor voor KortenberG
Pastoor Patrick Maervoet is sinds 1 september de nieuwe pastoor voor de parochies van Kortenberg en Herent.

AUGUSTUS IN BEELD

De contactgegevens van pastoor Maervoet zijn:
Kloosterstraat 9 bus B, 3070 Kortenberg
02 253 47 21 - patrick.maervoet@skynet.be

1
2

1

2

3

4

5

6

Van 4 tot 6 augustus vond voor de eerste keer een voetbalstage plaats. Deze werd succesvol afgesloten met een onderling tornooitje.
Niet minder dan 135 kinderen namen deel aan de derde en laatste omnisportweek van de voorbije zomervakantie. Van 18 tot 22 augustus
werd er weer een hele week lang gesport en plezier gemaakt.
3 en 4 De grabbelpassers werden in augustus weer verwend. Zo konden ze onder meer kennismaken met verschillende vechtsporten en experimenteren met oude filmtechnieken.
5 en 6 Ook de tieners genoten van speciaal voor hen ontwikkelde vakantie-initiatieven, onder meer van workshops ‘stencil art’ en dj’en.
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

(Cultuurdienst)

voorLeesKaLender 2014-2015

1 oktober

GEMEENTEBESTUUR

Spoken bestaan niet… of toch wel?

5 november Hocus Pocus
3 december Hoor, wie klopt daar?
7 januari

Noten en stokjes: een brede kijk op het thema muziek

4 februari

3,2,1, START! Sport en wedstrijden, maar ook raketten

4 maart

Kattenkwaad

1 april

Het thema is (geen aprilgrap) sprookjes

6 mei

We barsten er uit! Voorlezen rond het thema groeien

3 juni

Tenten

Elke eerste woensdag van de maand om 14 u. wordt er steeds een half
uur voorgelezen en aansluitend een half uur geknutseld.

eXpo in het administratief
centrum: Luc dosseLaere

Luc Dosselaere, een 49-jarige industrieel
ingenieur, woonachtig in Erps en foto-amateur in hart en nieren stelt van 3 oktober tot
30 oktober een aantal foto's tentoon in het
Administratief Centrum van Kortenberg.
De foto’s zijn artistieke interpretaties van
diverse plaatsen in Europa waar ‘de groote
oorlog’ zich heeft afgespeeld, alsook foto's
van plaatsen in de wereld waar er nog steeds
sporen zijn van oorlogen.
Neem alvast een kijkje op Lucs website via deze link
https://sites.google.com/site/dossfoto/de-groote-oorlog
of scan deze Qr code.
Van vrijdag 3 oktober tot en met vrijdag 30 oktober, tijdens de
openingsuren van het Administratief Centrum
Gratis

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

verWendaG
in de bib

De Bibliotheekweek loopt dit jaar van
11 tot 19 oktober en traditiegetrouw
wordt die geopend met een verwendag. Wie op zaterdag 11 oktober
de Bib bezoekt mag zeker op een
hapje en een drankje rekenen en misschien vallen er nog andere aangename verrassingen te noteren…
De Bib
Voor kinderen vanaf 4 jaar
Gratis

Zaterdag 11 oktober van 10 tot 13 u.
De Bib, Kortenberg
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

herfstvaKantie

De Herfstvakantie komt er weer aan.
Zwier je boeken aan de kant want het is tijd om je te amuseren.
Deze herfstvakantie heeft de dienst Vrije Tijd weer heel wat leuke activiteiten in petto.
Inschrijven kan vanaf maandag 6 oktober om 10 u.

(De Bib i.s.m. de Gezinsbond)

(Jeugddienst)

speLochtend

speeLpLeinWerKinG ‘aLLes Kids’

Op zaterdag 25 oktober organiseren de bibliotheek en de
Gezinsbond een spelochtend. Je kan kiezen uit een ruim aanbod van
bordspelen. Professionele begeleiders leggen je uit hoe die nu precies
gespeeld worden. In kleine groepjes kun je je dan naar hartenlust een
hele voormiddag uitleven.

Trek je speelkledij aan en kom mee ravotten met je leeftijdsgenootjes!
Van in het bos tot in de stad, we spelen overal de leukste spelletjes.
De animatoren staan weer te popelen om je onvergetelijke dagen te
bezorgen. Knotsgekke avonturen gegarandeerd!

Zaterdag 25 oktober vanaf 10 u.
De Bib
Voor alle leeftijden
Gratis
Inschrijven: via de UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80

Van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober,
van 9 tot 16 u.

(De Bib)

bLaadjes pLuKKen in de bib
Kom op donderdag 30 oktober verkleed met regenkledij en laarzen naar de Bib! Die dag groeien er op magische wijze blaadjes aan de
Bib-bomen. De jeugdafdeling wordt een heus bos! Na een aantal
herfstverhalen mag jij door dat bos wandelen en de blaadjes van de
bomen plukken. Met die blaadjes ga je aan de slag! Wie bedenkt het
gekste of het griezeligste verhaal? Laat je fantasie werken en ga met
een eigen boekje naar huis.

Donderdag 30 oktober om 14 u.
De Bib, Kortenberg
Kinderen vanaf 4 jaar
Gratis
Inschrijven vóór 27 oktober
via uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80

Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2003-2008
Scoutslokalen Kortenberg
Standaardprijs:
€ 6: hele dag - € 3: halve dag - € 8: uitstap dag
Inschrijven: www.kortenberg.grabbis.be
(Jeugddienst)

tieneruitstap: puLLpaintbaLL
Ronsel je vrienden en test samen je vaardigheden en tactiek in een
vernieuwend paintballspel. Dit wordt knallen!
#Cool#Fun#Schrijfjesnelin!
Dinsdag 28 oktober van 10.45 tot 17 u.
Geboortejaren 1999-2002
Samenkomst aan JH ’t Excuus
€ 8 - Inschrijven: www.kortenberg.grabbis.be
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(Jeugddienst)

(Sportdienst i.s.m. Sportregio Dijle-Hageland)

tienerWerKinG ‘a-teens’

reGionaLe sKihappeninG

De oudste groep van de speelpleinwerking, dat zijn de
A-Teens. Een hele week lang zullen monitoren, ervaren met
deze leeftijd, activiteiten op maat organiseren. Van beestige
uitstappen tot chillen op originele wijze. Alles kan!

Ski of snowboard op je eigen niveau een hele namiddag lang! Zowel beginners
als gevorderden kunnen deelnemen. Je krijgt les van deskundige lesgevers. Een
dag om niet te missen! De bus zal omstreeks 12 u. vertrekken en omstreeks 18
u. weer aankomen.
Het exacte uur en de stopplaatsen
zijn afhankelijk van het aantal
inschrijvingen.

Van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober,
van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 1999-2002
Scoutslokalen Kortenberg
Standaardprijs:
€ 8: hele dag
€ 4: halve dag
€ 10: uitstap dag
Inschrijven: www.kortenberg.grabbis.be

Maandag 27 oktober
12-16 jaar
€ 20
Inschrijven en betalen: aan de UiTbalie,
via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Cultuurdienst i.s.m. de Gezinsbond)

fiLmnamiddaG
(Jeugddienst)

GrabbeLpas rode Kruis
Wil jij de volgende wereldbekende chirurg worden?
Hou je van de loeiende sirenes van de brandweer?
En wil je leren hoe je wonden verzorgt en hoe je een brand
moet blussen?
Dan is deze activiteit zeker iets voor jou!

Dinsdag 28 oktober van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2003, 2004 en 2005
Aanmelden op speelplein alles Kids
€8
Inschrijven: www.kortenberg.grabbis.be

Ook deze vakantie kan je weer terecht in OC Berkenhof voor een gezellige filmnamiddag!
Op het programma staan:
13.30 u.: pelle rijdt weer uit (5+)
Een nieuwe opdracht voor Pelle, het leukste politiewagentje ter wereld. Hij moet een oogje in het zeil
houden in het natuurpark. Daar broedt moeder arend
op een ei. Maar twee vrouwelijke dieven gaan er met
de vogelmoeder vandoor. Pelle krijgt het nu erg druk:
hij moet niet enkel de dieven grijpen, maar ook het ei uitbroeden.
15.30 u.: patatje oorlog (7+)
Patatje Oorlog is een coole film voor het
hele gezin en gaat over de 9-jarige fantasierijke Kiek. Kiek houdt van skaten, dieren
en ze is gek op haar vader. Maar haar vader
moet een tijdje weg om als dokter te werken in een oorlogsgebied. Om de kans
kleiner te maken dat hem iets overkomt, wringt ze zich in de vreemdste bochten. Kieks gedachten en fantasieën worden in grappige animaties verbeeld.
Woensdag 29 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
via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Betaling ter plaatse
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(De Bib i.s.m. BOS+, Fedos en
de Provincie Vlaams-Brabant)

(UC Sint-Jozef i.s.m. de cultuurdienst)

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,
maar ook mekaar in creativiteit ontmoeten, erkennen en herkennen, over
drempels en door barrières heen…
maandag 13 oktober: na 4 kunstateliers rond het thema ‘recyclage’ in UC
Sint-Jozef 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, vindt plaats om 19 u. met een hapje, drankje, woord en een muzikaal
intermezzo door Ignace Dewulf.

GEMEENTEBESTUUR

Enthousiaste senioren lezen voor uit het
nieuwe boek van Marc de Bel: ‘Het verhaal van Mascopiro’. Dat is gebaseerd
op de verhalen van Peruviaanse en
Vlaamse senioren over hun veranderende band met het bos.
Snuisterend in de Boskoffer vol materialen recht uit het Peruviaanse
Amazonewoud word je ondergedompeld in de fascinerende wereld van het
grootste bos ter wereld. Jong en oud
delen hun bosverhalen en zo leer je op
een respectvolle manier om te gaan met het bos en de natuur
hier en in de rest van de wereld.
Woensdag 15 oktober van 14 tot 15 u.
De Bib
Voor kinderen van 7 tot 10 jaar
Gratis
Inschrijven: aan de UiTbalie,
via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

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 15 oktober: Ciné matinee! Om 15 u. is iedereen welkom voor een
filmmiddag met taart en koﬃe. 'Silver Linings Playbook' is een ontroerende en
aangrijpende romantische komedie met Bradley Cooper, Jennifer Lawrence en
Robert De Niro. Een film over de moeilijke periodes in het leven die gelukkig
ook altijd een keerzijde hebben, want achter de wolken schijnt de zon.
donderdag 16 oktober: Ciné Soiree! Om 20 u. speelt de film ‘We need to
talk about Kevin’.
Kevin begaat twee dagen voor zijn zestiende verjaardag een verschrikkelijke
daad op zijn middelbare school. In de nasleep worstelt zijn moeder Eva met
gevoelens van verdriet en verantwoordelijkheid. Ze wordt geconfronteerd met
het ultieme taboe: heeft ze eigenlijk ooit van haar zoon gehouden? In hoeverre is zij schuldig aan Kevins gruwelijke misdaad? De film wordt ingeleid
door een vertegenwoordiger van Similes (familievereniging).
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. Je kan je ook steeds informeren bij de
cultuurdienst via cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83.
Maandag 13, woensdag 15 en donderdag 16 oktober
UC Sint-Jozef, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Gratis
Info: collectiefcreatief@uc-kortenberg.be,
cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

het verhaaL van mascopiro

(De Bib i.s.m. Davidsfonds)
GEMEENTEBESTUUR

innemend itaLiË
Op donderdag 16 oktober
komt Marc Vandenbon in de Bib
vertellen over zijn boek
‘Innemend Italië’. Hij zal ons
meenemen doorheen het land
en belicht de goede en de mindere kanten van het mooie maar
chaotische Italië. Vandenbon
bezocht het land al tientallen
keren en bundelde zijn ervaringen in dit boek.
Donderdag 16 oktober om 20 u.
De Bib, Kortenberg
€ 5, drankje inbegrepen
Info en inschrijven: aan de UiTbalie,
via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

daGaanbod dienst vrije tijd: voLKsdansen

Ben je een bezige bij en heb je overdag nog wat tijd vrij? De gemeente speelt hierop in
met een gevarieerd aanbod. Je kan iedere maand proeven van verschillende activiteiten.
In oktober ben je welkom om het volksdansen onder de knie te krijgen. Ken je de polka,
het groot vierkant of bal in de straat nog? Of juist niet… Kom dan zeker meedansen!

Dinsdag 21 oktober van 14 tot 16 u.
OC Everberg
Gratis
Inschrijven aan de UiTbalie, via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(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 2014
groep 1
groep 2
groep 3
groep 4
groep 5

dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag

21/10 - 18/11 - 16/12
22/10 - 19/11 - 17/12
22/10 - 19/11 - 17/12
22/10 - 19/11 - 17/12
23/10 - 20/11 - 18/12

(van 19.30 tot 22.30 u.)
(van 9.30 tot 12.30 u.)
(van 13.30 tot 16.30 u.)
(van 19.30 tot 22.30 u.)
(van 19.30 tot 22.30 u.)

data 2015
groep 1
groep 2
groep 3
groep 4
groep 5

dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag

20/1 - 17/2 - 17/3 - 21/4 - 19/5
21/1 - 18/2 - 18/3 - 22/4 - 20/5
21/1 - 18/2 - 18/3 - 22/4 - 20/5
21/1 - 18/2 - 18/3 - 22/4 - 20/5
22/1 - 19/2 - 19/3 - 23/4 - 21/5

(van 19.30 tot 22.30 u.)
(van 9.30 tot 12.30 u.)
(van 13.30 tot 16.30 u.)
(van 19.30 tot 22.30 u.)
(van 19.30 tot 22.30 u.)

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
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(Rode Kruis Kortenberg)

(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg)

spaGhetti-avond

WereLdWinKeLdaG: sap voor sap

Op zaterdag 4 oktober serveren de
vrijwilligers van Rode Kruis Kortenberg
van 18 tot 21 u. lekkere spaghetti in OC Berkenhof.
Voorinschrijven via jeugd@kortenberg.rodekruis.be.

De Oxfam-Wereldwinkel
laat van zich horen tijdens
de Week van de Fair Trade.

(Curieus i.s.m. De Bib)

midden-oosten:
het verWoeste paradijs?
Hoe moeten we de recente, gewelddadige
en wrede gebeurtenissen in Syrië, Irak,
Gaza,… begrijpen? Is er meer aan de hand dan een fanatiek religieuze, waanzinnige sectarische strijd? Hoe is de passieve houding van
de V.S.A. en Europa te verklaren?
VRT-journaliste Inge Vrancken zal, in woord en beeld, de bijzonder
verwarrende situatie in het Midden-Oosten toelichten en duiden. Na een
pauze, waarin een drankje wordt aangeboden, volgt een vragenronde.
Donderdag 9 oktober om 20 u.
De Bib, Kortenberg
Info: curieus.secretariaat@telenet.be of 0476 92 40 85
Reserveren via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(KM De Jonge Fanfare Meerbeek)

herfstconcert
Jaarlijks herfstconcert waarop De Jonge Fanfare onder leiding van
Leen Verhoogen haar nieuwe klanken laat horen. Dit jaar is de
Koninklijke Filharmonie Leefdaal te gast om het tweede deel van de
avond muzikaal te verzorgen. Het zal dus niet aan sfeer ontbreken.
Drank en versnaperingen worden
klaargezet om ook de innerlijke mens
te versterken.
Zaterdag 11 oktober,
deuren: 19.30 u., aanvang: 20 u.
OC Atrium
VVK: € 5, Kassa €6
Info: lutjeva@gmail.com

Op donderdag 9 oktober delen de vrijwilligers gratis fruitsap uit
aan het station van Kortenberg en van Erps-Kwerps.
Op zaterdag 11 oktober (10 tot 16 u.) viert Oxfam de
Wereldwinkeldag. Wie die dag een lege fruitsapverpakking meebrengt
naar de wereldwinkel in de Brouwerijstraat, krijgt gratis een fles
Oxfam-fruitsap in ruil. En iedereen kan er gratis het nieuwe fruitsap
Guavashake proeven.
verander. sap voor sap.
Kiezen voor eerlijk sap is
meer dan van fruitsapmerk
veranderen. Je helpt Oxfam
om een wereldwijde verandering in gang te zetten.
Tijdens de Week van de Fair
Trade maakt OxfamWereldwinkels iedereen
ervan bewust dat de handelsketen van sinaasappel
tot fruitsap vaak niet eerlijk
verloopt.
Drie gigantische bedrijven die sinaasappelen verwerken hebben alle
macht in handen. Zij bepalen de voorwaarden en de prijzen waartegen de kleine boeren sinaasappelen moeten leveren. De omstandigheden waarin de boeren en de fabrieksarbeiders werken en leven, zijn
daarbij niet hun grootste zorg.
Oxfam pakt het helemaal anders aan. Het fruitsap in de wereldwinkel
komt van fairtradecoöperaties met kleinschalige boeren. Door samen
te werken staan de boeren sterker tegenover de grote spelers in de
sector. En uiteraard krijgen ze een goede prijs voor hun sinaasappels.
Bovendien stimuleert Oxfam-Wereldwinkels de boeren om naast
sinaasappels ook andere vruchten te telen. Zo telen de boeren in
Brazilië nu ook guave, voor het nieuwe Guavashakesap dat je sinds
kort in de wereldwinkel vindt.
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(Bonzaï)

(Cantate)

‘franciscus spreeKt…’ Komt naar erps!

houden van
Liefde, romantiek en passie

Franciscus van Assisi, een man van zijn én onze tijd,
gepassioneerd door zijn medemens en zijn vriend Jezus.
Een figuur die voorgoed in het geheugen van de mensheid gegrift staat: als dierenvriend, als behoeder van de schepping, als grondlegger van de orde der Franciscanen, als vredestichter, en nog zoveel meer.
De zorg voor de schepping in al haar verscheidenheid en de zorg om
(wereld)vrede waren Franciscus' stokpaardjes. Vandaag de dag zijn deze
thema's actueler dan ooit. Misschien is er wel niet zo'n groot verschil tussen
het 12de-eeuwse Assisi en het 21ste-eeuwse Vlaanderen…
Op zaterdagavond 11 oktober - een week na het feest van de heilige
Franciscus op 4 oktober, beter bekend als Werelddierendag - kan je zelf
komen ontdekken hoe verfrissend en vernieuwend Franciscus' woorden wel
zijn! De Sint-Amanduskerk van Erps wordt voor de gelegenheid omgetoverd
tot het decor van een hedendaagse evocatie met licht, muziek en zang over
deze inspirerende figuur.
'Franciscus spreekt' is reeds aan zijn tweede tournee bezig. Reeds meer dan
2500 toeschouwers lieten zich onderdompelen in het leven van Franciscus.
Tot op de Gentse feesten … Bonzaï kon niet achterblijven en is blij deze
fantastische productie - met de logistieke steun van de kerkraad van Erps en
de gemeente Kortenberg - in onze eigen gemeente te mogen verwelkomen.
Meer info over de acteurs, de productie en een voorsmaakje van het
Zonnelied vind je op: www.franciscusspreekt.be
Bonzaï en de vzw Roeach
heten u van harte welkom!
Het belooft een onvergetelijke avond in de voetsporen
van Franciscus te worden.
Zaterdag 11 oktober,
deuren: 19.30 u.,
aanvang: € 20
Sint-Amanduskerk Erps
VVK: € 8, Kassa: € 10, -18 jaar: € 5
Info en kaarten: via een van de Bonzaïers, bonzai.kortenberg@gmail.
com, 02 757 12 43 of aan de UiTbalie in de Bib

Op vrolijke tonen en vol enthousiasme viert koor Cantate zijn
40ste verjaardag op zaterdag 18 en zondag 19 oktober in
de Sint-Amanduserk van Erps. Het koor brengt onder leiding
van Hilde De
Coster een leuke
mix van verschillende genres
waaronder kleinkunst, Argentijnse
tango en filmmuziek. Aquattro, het
klarinetensemble
onder leiding van
Dirk Wambacq, is
te gast op dit
optreden.

Zaterdag 18 oktober om 20 u.en zondag 19 oktober
om 16 u.
Sint-Amanduskerk Erps
Info en kaartenverkoop : Hilde en Francis Peeters-De Coster
02 759 85 12

(De Witte Merel Everberg)

54ste Grote voGeLshoW
De Witte Merel Everberg organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 oktober de jaarlijkse vogeltentoonstelling in de
Gemeentelijke Feestzaal van Everberg.
Op beide dagen gaat er in de grote vergaderzaal een roofvogelshow door.
Zondag is er een grote vogelverkoop van 7 tot 13 u.
Zaterdag 25 oktober vanaf 19 u. enzondag 26 oktober
van 7 tot 20 u.
OC Everberg
Gratis
Info: 0496 57 37 02
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(CSK Everberg)

(Christen Gemeenschap Kortenberg)

Zin in ZaaLvoetbaL?

heLp cGK met hun actie4Kids

CSK heeft nog plek voor jongeren
en veteranen
Zaalvoetbalclub CSK Everberg is aan haar 38ste
seizoen begonnen en is in die tijd uitgegroeid tot
een gevestigde waarde in het Kortenbergse verenigingsleven. Binnen de Belgische
Zaalvoetbalbond beschikt Kortenberg met CSK
over een van de grootste zaalvoetbalclubs van het
land. Dat komt grotendeels door hun zeer gevarieerde werking: jeugdwerking voor jongens en
meisjes, 5 seniorenploegen, 4 damesploegen en
een veteranenploeg.
Voor de jeugdploegen - van 6 tot 16 jaar – aanvaardt
CSK dit seizoen nog nieuwe spelers. Zin in zaalvoetbal? Kom eens langs bij een training of vraag informatie op via de website. De gediplomeerde trainers
hebben zeker nog een plekje voor jou.
Ook bij de veteranen (35+) zijn er nog altijd
enkele spelers welkom. Neem zeker contact op
met CSK!
Info: www.cskeverberg.be,
info@cskeverberg.be, jeugd@cskeverberg.be

De Christen Gemeenschap Kortenberg (Kapellestraat 74, Kortenberg) is met allerlei activiteiten bezig, zoals:
• elke zondag om 9.30 u. samenkomst met ontbijt en viering om 10 u.
• Repair Café: elke eerste zondag van de maand van 14 tot 16.30 u. info: www.repaircafé.be
Ook dit jaar werkt De
Christen Gemeenschap weer
mee aan de Actie4kids.
Wat is er leuker dan een
cadeau te krijgen? Iemand
anders een cadeau geven!
Door een schoenendoos te
versieren en te vullen met
allerlei bruikbare en leuke
spullen zoals schoolspullen,
speelgoed en toiletartikelen kun je een kind ergens anders op de wereld heel blij maken.
Er zijn nog zoveel kinderen die nog nooit zo’n schitterend cadeau hebben gekregen.
Actie4kids verzorgt ieder jaar het transport van meer dan 50.000 schoenendozen, die in
Nederland en België zijn gevuld en versierd. De verzendkost voor een doos bedraagt 5
euro.
Per provincie zijn er inleverlocaties voor de gevulde schoendozen. Voor Vlaams Brabant is
dit de Kapellestraat 74, 3070 Kortenberg. Meer informatie op wwwactie4kids.org.
Inleveren kan tot 6 december om 14 u.

(Jeugdraad Kortenberg)

toernee GeneraL
Beste Jeugd van Kortenberg,
Oktober komt eraan en al enige tijd staat oktober in Kortenberg gekend
als ‘de maand van hét weekend van de Jeugd’, a.k.a. Toernee General!
Ook dit jaar starten we, op vrijdag 24 oktober, met een toer langs
de jeugdhuizen zodat de 14- tot 17-jarige leden kunnen kennismaken
met Den Uyl, Den Aap en ’t Excuus.

Jaks !
Op zaterdag 25 oktober starten we met een kidsnamiddag en
eindigen we in de sporthal van Erps-Kwerps, waar om 20 u. de aftrap
van de Toernee General Fuif gegeven wordt! Een spetterende fuif voor
alle jeugd van Kortenberg. Het wordt goed! Sowieso!
Tot dan,
De Jeugdraad van Kortenberg
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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

Wat

Organisator

Waar

Info

zo 28/09/14
van 12:00 tot 18:00

Opendeurdag: Brandveilig Brandweer Zaventem
leven thuis

Brandweerkazerne,
Leuvensesteenweg 550,
Zaventem

Gratis

woe 01/10/14
van 10:00 tot 12:00

Cursus Spaans

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

0491 996 224 of 0491 996 226,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be, iedere
woensdag behalve schoolvakanties, € 154 per
schooljaar

woe 01/10/14
van 14:00 tot 15:00

Voorlezen in de Bib

De Bib

De Bib

Gratis

do 02/10/14
van 09:00 tot 10:30

Cursus Italiaans voor
gevorderden

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

Inschrijven via 0491 996 224 of 0491 996 226,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
meer info via 0477 668 164,
lepoudre_bernadette@hotmail.com, iedere
donderdag behalve schoolvakanties, € 154 per
schooljaar

do 02/10/14
van 10:30 tot 12:00

Cursus Italiaans voor
halfgevorderden

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

Inschrijven via 0491 996 224 of 0491 996 226,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
meer info via 0477 668 164,
lepoudre_bernadette@hotmail.com, iedere
donderdag behalve schoolvakanties, € 154 per
schooljaar

do 02/10/14
van 10:00 tot 12:00

Abdij Keizersberg gegidst bezoek

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 12, leden:
€ 11

do 02/10/14
van 13:30 tot 16:30

Hobbyclub creatief
handwerk

KVLV Everberg

OC Everberg

02 759 82 60, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be

do 02/10/14
van 19:30 tot 22:30

Muts breien

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 98 79, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg, € 25,
leden: € 15, ook op 09/10 en 16/10

van 03/10/14
tot vr 30/10/14

Expo in AC: Luc
Dosselaere

Cultuurdienst

Administratief Centrum,
Kortenberg

02 755 22 83, cultuur@kortenberg.be, Gratis,
tijdens de openingsuren van het AC

za 04/10/14
van 20:00 tot 22:00

Spaghettiavond

Rode Kruis Kortenberg

OC Berkenhof

kortenberg.rodekruis.be

za 04/10/14
van 07:15 tot 20:00

Zeeuws-Vlaanderen 200
jaar, daguitstap

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 47, leden:
€ 42

za 04/10/14
zo 05/10/14
ma 06/10/14

Kermis in Kortenberg

De Walsplein, Kortenberg

www.kortenberg.be

zo 05/10/14
van 14:00 tot 16:30

Repair Café

Repair Café, Kapellestraat 74,
Kortenberg

www.repaircafe.be

CGK
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

zo 05/10/14
van 13:45 tot 17:30

Matineeconcert in Bozar
te Brussel

vtbKultuur Kortenberg

Samenkomst Station
Kortenberg

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 20, leden:
€ 18

ma 06/10/14
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg wandelt!

KVLV Everberg

Parking Gemeentehuisstraat,
Everberg

02 759 82 60, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, iedere maandag van
oktober

di 07/10/14
van 09:00 tot 16:00

Dagaanbod
vrijetijdsactiviteiten:
sporteldag

Sportdienst Kortenberg

GC Colomba

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be, € 3,
niet-inwoners: € 4

van 07/10/14
tot 17/10/14

Mammobiel in
Kortenberg

Gemeentebestuur
Kortenberg, dienst Welzijn

GC Colomba

02 755 22 86, welzijn@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

woe 08/10/14
om 14:00

Dijlelandse
streekwandelingen

Toerisme Dijleland

Vertrek: Sint-Antoniuskerk
Meerbeek

016 31 18 61, info@toerismedijleland.be,
www.toerismedijleland.be

do 09/10/14
van 20:00 tot 23:00

Het Midden-Oosten: het
verwoeste paradijs

Curieus Kortenberg

De Bib Kortenberg

02 755 22 80, curieus.secretariaat@telenet. be,
0476924085, uitbalie@kortenberg.be, € 5

do 09/10/14
van 14:00 tot 17:00

Streekwandeling in
Meerbeek

Toerisme Dijleland i.s.m.
Gidsenbond Dijleland

Sint-Antoniuskerk, Kortenberg

016 31 18 61, info@toerismedijleland.be,
www.toerismedijleland.be

do 09/10/14
van 19:30 tot 22:30

Cadeautjes uit de keuken
- confituren, chutneys en
smaakmakers

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 98 67, boerjanc@gmail.com,
www.femma.be/erps-kwerps, € 8, leden: € 5

vrij 10/10/14
van 12:00 tot 20:00

Halve dagreis Red Star
Femma Kortenberg
Line museum Antwerpen

Station Kortenberg

0468 32 22 19, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg, € 32

za 11/10
van 10:00 tot 13:00

Verwendag in de Bib

De Bib

De Bib

za 11/10/14
van 10:00 tot 16:00

Wereldwinkeldag: sap
voor sap

Oxfam-Wereldwinkel

Oxfam-Wereldwinkel,
Brouwerijstraat 65, Kortenberg

kortenberg@oww.be, www.oww.be/
kortenberg

za 11/10/14
om 20:00

Nacht van de Duisternis

Milieudienst

Park van de Oude Abdij,
Abrijdreef, Kortenberg

Gratis, maar verplicht inschrijven:
milieu@kortenberg.be, 02 755 22 65

za 11/10/14
van 20:00 tot 22:00

Franciscus spreekt ...
komt naar Erps!

Bonzaï

Sint-Amanduskerk Erps

02 757 12 43, bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be,
www.franciscusspreekt.be, VVK: € 8, kassa: €
10, -18 jaar: € 5

za 11/10/14
om 19:30

Herfstconcert

KM De Jonge Fanfare
Meerbeek

OC Atrium

lutjeva@gmail.com, € 5

zo 12/10/14
van 09:00 tot 11:30

Tweedehands
speelgoedbeurs

Femma Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

02 759 44 23, 02 757 29 06,
annemie.magnus@telenet.be,
chrdemuynck@gmail.com, € 4

zo 12/10/14
ma 13/10/14

Kermis in Meerbeek

Meerbeek

www.kortenberg.be

zo 12/10/14
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 10 km Wandelclub Witlooftrekkers
te Kortenberg

Vertrek: De Walsplein

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

zo 12/10/14
om 13:00

8ste Run & Walk for
Congo

GROS

GC Colomba

02 755 22 86, welzijn@kortenberg.be,
www.kortenberg.be,run: € 5, walk: € 3, tot 12
jaar: gratis

ma 13/10/14
om 19:00

Collectief Creatief:
vernissage en
muziekoptreden

UC Sint-Jozef i.s.m. de
cultuurdienst

UC Sint-Jozef,
Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg

Gratis

ma 13/10/14
om 20:00

Infoavond over dementie

OC Berkenhof
Welzijnsraad Kortenberg
i.s.m. het Lokaal
Dienstencentrum Kortenberg

02 755 22 86, welzijn@kortenberg.be,
www.kortenberg.be, € 3
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di 14/10/14
om 14:00 tot 16:00

Infoavond: Zuinig
omgaan met energie

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg i.s.m.
Woonwijzer

OC Berkenhof

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

woe 15/10/14
om 15:00

Ciné matinee: 'Silver
Linings Playbook'

UC Sint-Jozef i.s.m. de
cultuurdienst

UC Sint-Jozef,
Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg

Gratis

woe 15/10/14
van 14:00 tot 15:00

Voorlezen door senioren:
Het verhaal van
Mascopiro

De Bib

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com

do 16/10
om 20:00

Ciné soiree: 'We Need to
Talk about Kevin'

UC Sint-Jozef i.s.m. de
cultuurdienst

UC Sint-Jozef,
Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg

Gratis

do 16/10/14
van 08:15 tot 18:00

Uitstap Mechelen

Femma Erps-Kwerps

Vertrek: Dorpstraat 1, Kwerps

02 759 98 67, boerjanc@gmail.com,
www.femma.be/erps-kwerps, € 42, leden: € 38

do 16/10/14
om 20:00

Innemend Italië

De Bib

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com, € 5

za 18/10/14
van 09:00 tot 17:00   

InfraxBouwteam

Gemeentebestuur
Kortenberg, dienst Milieu

Zaal Blauwgrond,
Administratief Centrum
Kortenberg

www.kortenberg.be, www.bouwteams.be,
€ 40, ook op 25/10

za 18/10/14 om 20:00  
zo 19/10/14 om 16:00

Concert: Houden van

Cantate

Sint-Amanduskerk, Erps

02 759 85 12, 02 759 42 35, 02 757 03 18,
www.cantatekoor.be, VVK: € 10, kassa: € 12,
12-16 jaar: € 5, -12 jaar: gratis

zo 19/10/14
van 08:30 tot 17:00

Dagtocht 20 km te
Smuid-Mirwart

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

09 348 57 66, www.witlooftrekkers.be

zo 19/10/14
van 09:30 tot 12:00

Boswandeling in
Silsombos - afsluiter
Week van het Bos

Milieudienst i.s.m.
Natuurpunt

Vertrek: Sint-Pietersplein
Kwerps

Gratis, inschrijven niet nodig,
info: milieu@kortenberg.be, 02 755 22 65 of
0476 26 16 34 (Natuurpunt)

zo 19/10/14
van 10:30 tot 12:00

Aperitiefconcert door Trio
InEdito

vtbKultuur Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 17, leden:
€ 15

zo 19/10/14
van 14:00 tot 17:00

Dag van de Trage Weg:
wandeling

Dienst Mobiliteit i.s.m.
Natuurpunt

Vertrek: Sint-Pietersplein
Kwerps

02 759 98 28, mobiliteit@kortenberg.be

ma 20/10/14
van 09:00 tot 12:00  

Windows 8

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

0491 996 224 of 0491 996 226,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be, € 35,
tweede deel op 03/11

ma 20/10/14 om 19:30

Huishoudmiddeltjes met
kruiden

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 33 96, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg

di 21/10/14
van 19:30 tot 22:30   

Bloemschikken het jaar
rond

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 46 41, pvdh@scarlet.be,
www.femma.be/erps-kwerps, www.kav.be/
erps-kwerps, € 8 per avond, leden: € 5

di 21/10/14
van 20:00 tot 23:00

Wijn(proef)avond
'Chocolade en rode wijn'

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

di 21/10/14
van 14:00 tot 16:00

Dagaanbod
vrijetijdsactiviteiten:
Volksdans

Vrijetijdsdienst Kortenberg

OC Berkenhof

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

di 21/10/14
van 19:30 tot 22:30  

Bloemschikken

Die Blomme

OC Berkenhof

02 759 43 34, miafransen@telenet.be, ook
op woe 22/10/14 van 09:30 tot 12:30, van
13:30 tot 16:30 en van 19:30 tot 22:30 en do
23/10/14 van 19:30 tot 22:30  
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di 21/10/14
van 09:30 tot 12:30

Stadhuis Brussel, gegidst
bezoek

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: Station Kortenberg

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, ook op 22/10
van 09:30 tot 12:30 en 23/10 van 13:30 tot
16:30

woe 22/10/14
om 14:00

Dijlelandse
streekwandelingen

Toerisme Dijleland

Vertrek: Gemeentehuis,
Gemeenteplein 10, Keerbergen

016 31 18 61, info@toerismedijleland.be,
www.toerismedijleland.be

woe 22/10/14
van 11:30 tot 17:00

Proeven van Paulus

Vl@s

OC Berkenhof

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

vrij 24/10/14
van 20:00 tot 22:30

Madeira en Porto Santo

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

vrij 24/10/14
van 20:00 tot 22:00

Huisje maken

KVLV Everberg

OC Everberg

www.kvlv-everberg.be

vrij 24/10/14
om 14:00

Uitwaaitocht

Femma Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

02 759 54 64, www.femma.be/kortenberg

vrij 24/10/14 om 19:00
za 25/10/14 om 14:00

Toernee General

Jeugdraad Kortenberg

Polyvalente zaal, Erps-Kwerps

jeugddienst@kortenberg.be

za 25/10/14
van 09:00 tot 15:30

Lessen kantklossen

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

kantschool.kortenberg@skynet.be

zo 26/10/14
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg Zuid

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

02 759 90 36, www.witlooftrekkers.be

van ma 27/10/14
tot vr 31/10/14

Speelpleinwerking en
tienerwerking A-Teens

Jeugddienst

Scoutslokalen Kortenberg

02 755 22 85, jeugddienst@kortenberg.be

ma 27/10/14

Regionale skihappening

Sportdienst i.s.m. Sportregio Vertrek afhankelijk van aantal
Dijle- Hageland
inschrijvingen

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80, € 20,
voor jongeren van 12-16 jaar

di 28/10/14
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Rode Kruis

Jeugddienst

Aanmelden op speelplein Alles
Kids

www.kortenberg.grabbis.be, € 8

di 28/10/14
van 13:30 tot 17:00

Tieneruitstap:
pullpaintball

Jeugddienst

Vertrek aan JH 't Excuus

www.kortenberg.grabbis.be, € 8

woe 29/10/14
om 13:30 en om 15:30

Filmnamiddag: 'Pelle rijdt Cultuurdienst
weer uit' (5+) en 'Patatje
Oorlog' (7+)

OC Berkenhof

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be, € 4,
leden Gezinsbond: € 3

woe 29/10/14
van 18:00 tot 20:30

Bloedinzameling

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

bloed@kortenberg.rodekruis.be,
nelly_410@hotmail.com

do 30/10/14
van 14:00 tot 15:00

Blaadjes plukken in de
Bib

De Bib

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com

do 30/10/14
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor
senioren

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

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

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2014

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 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 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 tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 tot 16 u.
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd
PWA
info@pwa.be of 02 755 22 97

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, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
IPM printing nv, Nestor Martinstraat 40, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 november 2014. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 september 2014 worden
ingediend. Voorstellen voor het decembernummer van Zoeklicht moeten
ten laatste op 25 oktober 2014 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 6 oktober 2014
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.

