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Zoeklicht
KORTENBERG Verschijnt maandelijks,  

behalve in augustus.
Afgiftekantoor 3000 Leuven 1

September, tijd voor een mooie 
nazomerfietstocht of een fikse 
wandeling. Geniet van het 
fietsknooppuntennetwerk en de 
wandelpaden in onze gemeente

Gezocht: gemachtigde opzichters Fietsschool voor volwassenen 
vanaf 8 september

Kunstexpo SlowArt, nog tot 
27 september
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Wachtdienst apothekers
u kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) 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 telefoon-
nummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min. vanaf het vaste telefoon-
netwerk). De raadplegingen in het weekend en op feestdagen 
vinden plaats in de centrale wachtpost in de justus Lipsiusstraat 36 
te Leuven.

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

Wachtdienst dierenartsen
(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),  
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
5-6 september: Dr. Thas - 02 731 73 83
12-13 september: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
19-20 september: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
26-27 september: Dr. Van Rossem - 0475 51 78 62
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef-
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Deze wachtdiensten vindt u, van zodra gekend, op www.korten-
berg.be (Wachtdiensten / Dierenartsen).

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 september, telkens 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 het woonloket van 
Woonwijzer. Woonwijzer is bereikbaar op 0496 12 86 64 of via 
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Iedere woensdag is er 
spreekuur van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. in het administratief 
Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

Drugs- en alcoholpreventieambtenaar Sofie Fruyt
Enkel op afspraak. Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 
016 26 94 37

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

Huisvuilkalender
Dinsdag 1 september: pmd en gft
Dinsdag 8 september: huisvuil
Vrijdag 11 september: papier en karton
Dinsdag 15 september: pmd en gft
Dinsdag 22 september: huisvuil
Dinsdag 29 september: pmd en gft
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling? 
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 14 september

Gratis fietsgraveren
Woensdag 2 september, van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

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

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

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

City atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Wachtdiensten allerlei
Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of  
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
awel (Kinder- en jongerentelefoon) 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep (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
Foto: Evgenia Belyaeva

GEMEEnTEraaD van 29 juni 2015
• De gemeenteraad nam kennis van de processen-verbaal van de kas-

nazichten van de gemeente op 31 januari, 28 februari, 31 maart, 30 
april en 31 mei van dit jaar.

• De gemeenteraad keurde de beginbalans van de gemeente per 1 
januari 2014 goed en stelde deze vast, zoals wettelijk vereist. De 
beginbalans geeft een indicatie van het vermogen van de gemeente. 

• De jaarrekening voor 2014 werd goedgekeurd door de gemeente-
raad. 

• De eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2015 werd vastgesteld 
door de gemeenteraad, die ook de aanpassing van het financieel 
meerjarenplan voor 2014-2019 goedkeurde.  

• De gemeenteraad van Kortenberg besliste om uit Vivaqua te treden 
als vennoot. Dit is mogelijk door het samenwerkingsakkoord tussen 
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest van 13 februari 2014 over de gewestgrens-
overschrijdende intercommunales. Het college van burgemeester en 
schepenen zal er voor zorgen dat de continuïteit van de drinkwater-
levering gewaarborgd is.

• De openbare aanbesteding voor de organisatie van het zwemver-
voer voor de gemeentelijke basisscholen werd gegund door de 
gemeenteraad en wordt nationaal bekendgemaakt. Het voorziene 
budget bedraagt 42.400 euro inclusief btw. 

• De burgemeester gaf toelichting aan de gemeenteraad bij de nota 
over de afbakening van ‘zones 30’.

• De gemeenteraad keurde het bestek goed voor het leveren, plaat-
sen, installeren en verhuren van een anPR-cameraopstelling voor 
automatische kentekenplaatherkenning en de bijbehorende soft-
ware. De uitgave wordt geraamd op 30.000 euro inclusief btw. Lees 
het artikel over de anPR-camera op blz. 5.

• De gemeenteraad keurde de omgevingsanalyse van Kortenberg, 
bestaande uit de bundels ‘visie en ontwerpend onderzoek naar 
plaatsspecifieke opdrachten en generiek beleid’ en ‘beeldkwaliteit 
publieke ruimte’, goed. De omgevingsanalyse werd eerder voorge-
legd aan de raadscommissie ruimtelijke ordening, aan de gemeen-
telijke erfgoedcommissie en aan de GECORO. De analyse wordt 
bezorgd aan de provincie en aan Ruimte Vlaanderen.

• Het reglement ‘Verhaalbelasting op de verwerving van de wegbed-
ding’ werd goedgekeurd door de gemeenteraad voor een periode 
van vier jaar.

• Het tracé, de plannen, het typedwarsprofiel en de uitrusting der 
wegen in het aanvraagdossier voor de verkaveling van 
Leuvensesteenweg 171-173-175 werden goedgekeurd door de 
gemeenteraad, mits verschillende voorwaarden worden gerespec-
teerd.

• De schepencollegebeslissing waarin het ondergronds brengen van 
het elektriciteitsnet en het vernieuwen van de openbare verlichting 
in de Sint-Amandstraat werd goedgekeurd, werd door de gemeen-
teraad voor kennisneming aangenomen en bekrachtigd. De kostprijs 
voor deze opdracht wordt geraamd op 29.750,96 euro inclusief btw.

• De gemeenteraad keurde het ontwerpdossier, de opdrachtdocu-
menten en de raming goed voor het uitvoeren van riolerings- en 
asfalteringswerken in de Vogelenzangstraat voor een bedrag van 
1.531.993,80 euro inclusief btw. De werken worden geprefinancierd 
via de concessie van aquafin.

• De rooilijnplannen van de Vogelenzangstraat en de Vierhuizenstraat 
(gedeeltelijk) werden voorlopig goedgekeurd door de gemeente-
raad. Er wordt een openbaar onderzoek ingesteld.  

• Het rooilijnplan voor en de verlegging van voetweg 101 in Erps-
Kwerps werd voorlopig goedgekeurd. Er wordt een openbaar onder-
zoek ingesteld.

• Ook volgende punten werden besproken: het openstellen van de 
gemeentediensten op een avond in de week en zwerfvuil en vuilnis-
bakjes.

Volgende gemeenteraad
Maandag 7 september 2015
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.

GEMEENTEBESTUUR
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Op zaterdag 26 september organiseert unIZO Kortenberg met de steun van de raad voor lokale 
economie (RLE ) de Kortenbergse Klantendag. De klanten worden door de Kortenbergse handelaars 
verwend op een verkeersvrije Leuvensesteenweg. De dag gaat van start om 10 u. en duurt tot 18 u. 
Doorlopend zijn er diverse stands van de handelaars te bezoeken en kunnen de kleinsten zich uitleven 
op springkastelen. Gedurende de gehele dag vinden er nog verschillende demonstraties en optredens 
plaats, zoals fanfares, harmonies, wandelende-jazzband, Blend en modeshow.

Verkeersvrije Leuvensesteenweg
Een parkeerverbod is van kracht en de politie zal de voertuigen in overtreding laten wegtakelen. Er 
wordt een omleiding voorzien langs de Karterstraat-Brouwerijstraat in de richting van Brussel en langs de Beekstraat-Kiewitstraat in de richting van 
Leuven. De Hofstraat wordt aan één zijde parkeervrij gemaakt.

KOrTEnBErGSE KLanTEnDaG

Lokale Economie

Ruimtelijke Ordening
infOavOnD SaMEnaanKOOp SpOuW- En BuiTEnMuuriSOLaTiE

Op woensdag 23 september vindt in het Provinciehuis te Leuven een infoavond plaats over 
de mogelijkheid tot samenaankoop van spouw- en buitenmuurisolatie. 

Woensdag 23 september om 19.30 u.
Provinciehuis, Provincieplein 1, Leuven
Meer info: www.samenwarmer.be
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SLuipvErKEEr WErEn MET DE MinSTE HinDEr vOOr DE EiGEn inWOnErS? HET Kan

Mobiliteit

GEMEENTEBESTUUR

Informatiemoment
Heeft u als inwoner van de Kortenberg vragen bij dit concept en bij 
de praktische uitwerking ervan? Dan bent u van harte welkom op 
een toelichting rond de werking van anPR-camera’s. Er wordt ook 
dieper ingegaan op de opstelling in de Minneveldstraat. Dit infor-
matiemoment zal plaatsvinden op donderdag 17 september in 
de grote zaal van GC Colomba, start om 19.30 u. Voor de goede 
gang van zaken vragen we uw komst op voorhand aan te geven 
door een mailtje te sturen naar mobiliteit@kortenberg.be of te 
bellen naar 02 759 98 28.

Het gemeentebestuur wil een oplossing op maat zoeken voor het pro-
bleem van het sluipverkeer dat vanaf de Leuvensesteenweg (n2) afslaat 
naar de Minneveldstraat, omdat hierover regelmatig klachten worden 
ontvangen. 

In 2003 werd een regime van ‘plaatselijk verkeer’ ingevoerd in de 
Minneveldstraat, om te voorkomen dat het sluipverkeer via de 
Minneveldstraat de file op de n2 ontwijkt.

In theorie had deze ingreep het sluipverkeer moeten weren, maar de 
maatregel heeft ook al veel frustraties teweeg gebracht: enerzijds was er 
de ontevredenheid van de inwoners van de Minneveldstraat, die vaststel-
den dat het verbod op doorgaand verkeer geregeld onbestraft genegeerd 
werd. Dat stootte dan weer op de realiteit dat de politie een dergelijk 
doorgangsverbod onmogelijk permanent kon handhaven. Anderzijds was 
er ongenoegen bij de andere inwoners van Kortenberg, die bij een con-
trole dan weer wél beboet werden. Met de huidige reglementering van 
‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ is er immers geen soepelheid mogelijk.
uit objectieve metingen blijkt dat het sluipverkeer vooral gebruik maakt 
van de Minneveldstraat tijdens de ochtendspits. Op andere momenten, 
waarop er geen file is op de Leuvensesteenweg, blijft het doorgaande 
verkeer op de hoofdweg.

Dankzij de moderne technologie kan er een sluitende oplossing geboden 
worden om het sluipverkeer te bestrijden, waardoor er een win-win-
situatie gecreëerd wordt: door middel van een anPR-camera (met auto-
matische nummerplaatherkenning) wordt iedere automobilist die tijdens 
de spits geen toelating heeft om door de Minneveldstraat te rijden, 
beboet. Anderzijds kunnen mensen die in de straat zelf wonen of die in de 
directe omgeving een vaste bestemming kunnen aantonen, op eenvou-
dige aanvraag een vrije doorgang krijgen, zonder beboet te worden. 
Het systeem zal in het najaar geïnstalleerd en uitgetest worden. na posi-
tieve evaluatie kan op andere locaties een soortgelijke opstelling inge-
voerd worden.

Vanaf 1 september zullen de zones 30 in onze gemeente aangepast zijn. In uitvoering van het gemeentelijk mobiliteits-
plan, goedgekeurd in juni 2012, wordt gestreefd naar compactere zones 30 die ook degelijk gehandhaafd worden. De 
nieuwe zones zijn geconcentreerd in de schoolomgevingen en in de dorpskernen.

Het gemeentebestuur krijgt regelmatig klachten over overdreven snelheid. In de eerste plaats ligt de verantwoordelijk-
heid bij de automobilist die het gaspedaal al dan niet stevig induwt. Wie zich aan de toegelaten snelheid houdt, geeft 
ook het voorbeeld aan andere weggebruikers. Er worden metingen en flitscontroles gepland. Als we ons samen enga-
geren voor het respecteren van de opgelegde snelheidslimiet, worden onze wegen zeker een stuk veiliger!

niEuWE ZOnES 30: KOrT En KracHTiG!
GEMEENTEBESTUUR
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Steeds vaker wordt er aangemoedigd om te voet of per fiets naar school 
te komen. De hoeveelheid verkeer en de snelheid van sommige automo-
bilisten weerhoudt ouders ervan om kinderen alleen naar school te stu-
ren. Toch moeten kinderen leren om met het verkeer om te gaan. Door 
gemachtigde opzichters in te zetten op drukkere oversteekpunten in de 
schoolomgeving, krijgen kinderen alsnog de kans om zelfstandig naar 
school te gaan.
• Bent u minstens 18 jaar?
•  Bent u leerkracht, ouder, grootouder, gepensioneerd, …?
• Heeft u soms ’s ochtends of in de namiddag een uurtje vrij?
• Ligt de veiligheid van kinderen u na aan het hart?

Dan kunt u zich nu kandidaat stellen om gemachtigd opzichter te worden. 
Door uw engagement krijgen vele jonge fietsers en voetgangers een kans 
om veilig en zelfstandig naar school te gaan.
u krijgt een korte theoretische en praktische informatiesessie van de 
politie. Deze sessie is gepland op woensdag 7 oktober om 13.30 u.  

HELpT u OnZE KinDErEn vEiLiG naar DE ScHOOLpOOrT? 

nadien ontvangt u uw getuigschrift en uw uitrusting. In overleg met de 
scholen en de mobiliteitsdienst wordt u op basis van uw beschikbaarheid 
ingezet.
Wenst u de opleiding te volgen, maar bent u op woensdagnamiddag 7 
oktober niet vrij? Aarzel niet om ook dan contact op te nemen met de 
mobiliteitsdienst, die graag een opleiding plant op een moment waarop 
het u past.

Informatie en inschrijven voor de opleiding via mobiliteit@kortenberg.be 
of 02 759 98 28. Vermeld zeker uw contactgegevens.

GEMEENTEBESTUUR

DE fiETSTELWEEK: SaMEn fiETSEn vOOr EEn BETEr nETWErK
Download de app en tel mee!

Tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september heeft de eerste FietsTelweek plaats. Met een gratis 
app en fietstelpunten over heel Vlaanderen wil Fietsberaad Vlaanderen in samenwerking met AWV, de vijf 
Vlaamse provincies en de gemeentebesturen ons fietsgebruik en –gedrag in kaart brengen. Er wordt geteld aan 
de hand van vaste telpunten en mobiele telpunten op strategisch uitgekozen locaties. In Kortenberg wordt een 
telpunt geïnstalleerd op de Wijnegemhofstraat.

u kunt als fietser ook meewerken aan de FietsTelweek door uw fietsgedrag te registreren met de smartphone.  
De gratis FietsTel-app is vanaf nu beschikbaar in de AppStore en Google Play. De app brengt het aantal fietski-
lometers en de gevolgde routes in kaart en vertaalt die naar nuttige informatie zoals impact op mobiliteit, 
gezondheid en klimaat. u kunt via de app ook deelnemen aan een fietswedstrijd. De verzamelde gegevens 
bieden een schat aan informatie om het fietsbeleid verder te verfijnen.

Meer info: www.fietstelweek.be

circuLaTiEpLan KOrTEnBErG nOOrD: infOrMaTiEvErGaDErinG
GEMEENTEBESTUUR

Het afgelopen jaar werd er gewerkt aan een circulatieplan voor het deelgebied Kortenberg noord. De parkeerduur en de intensiteit van het doorgaand 
verkeer werden in kaart gebracht. De inwoners kregen ook de kans om knelpunten aan te geven. Op basis van al deze gegevens werden voorstellen voor 
oplossingen geformuleerd. Deze voorstellen worden gepresenteerd aan de geïnteresseerde inwoners op donderdag 10 september om 19.30 u in de 
grote zaal van GC Colomba. Voor de goede gang van zaken kunt u uw komst bevestigen per e-mail naar circulatieplan@kortenberg.be of telefonisch op 
02 759 98 28.
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65-plussers reizen nog tot en met 31 augustus gratis met De Lijn. Vanaf 1 september hebben ze een betalend 
vervoerbewijs nodig. 

Bent u 65-plusser? Dan kunt u genieten van een voordelig Omnipas 65+ abonnement. Voor slechts 50 euro reist 
u een jaar lang onbeperkt met alle reguliere bussen en trams van De Lijn. En u hoeft er zelfs de deur niet voor 
uit te komen als u al een MOBIB-kaart hebt. Dan hebt u van De Lijn immers een brief gekregen, vergezeld van 
een overschrijvingsformulier. Geld overschrijven en klaar! Vergeet de gestructureerde mededeling niet als u aan 
homebanking doet.

na de ontvangst van uw betaling, plaatst De Lijn automatisch uw Omnipas 65+ op uw huidige MOBIB-kaart. uw MOBIB-kaart is immers geen 
vervoerbewijs op zich. u kunt ze het best vergelijken met een bankkaart. Die kunt u ook alleen gebruiken als er geld op uw rekening staat. 

uw Omnipas 65+ wordt geactiveerd zodra u uw MOBIB-kaart gebruikt na 1 september 2015. Zo simpel is het om makkelijk en voordelig te blijven 
reizen. 

Bent u 65-plusser en hebt u nog geen MOBIB-kaart? Of hebt u nog andere vragen? Surf naar delijn.be/tarieven of bel naar De LijnInfo op het nummer 
070 220 200 (€ 0,30/min.).

65-pLuSSErS BETaLEn vanaf 1 SEpTEMBEr 2015 50 EurO Bij DE Lijn

Eetbare struiken en bomen: wie wil ze niet in de tuin? De rode bes-
senstruik kent iedereen, maar er zijn nog veel meer lekkere struiken en 
bomen. u kunt er letterlijk het lekkers van plukken! Smul van vruchten 
uit het vuistje of verwerk ze in jam of stroop. Of wat dacht u van uw 
eigen jenever? na deze cursus wordt uw siertuin een echte proeftuin!

In deze cursus leert u hoe u van uw siertuin een echte proeftuin maakt 
zodat u volop kunt genieten van het vele lekkers dat de natuur te bieden 
heeft.

Milieu

curSuS: EEn Tuin OM van TE SMuLLEn
GEMEENTEBESTUUR

Woensdag 16 september om 20 u.
Administratief Centrum, zaal Blauwgrond
Gratis, maar gelieve in te schrijven bij de 

gemeentelijke milieudienst via 
milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18

Organisatie: het gemeentebestuur van Kortenberg  
in samenwerking met Velt vzw

Spreker Velt: Carla Borremans

BEBaT En HET cOnTainErparK HELpEn DE naTuur
GEMEENTEBESTUUR

Bebat viert dit jaar zijn 20ste verjaardag 
en doet hiervoor, samen met het con-
tainerpark, iets extra’s voor de natuur. 
Breng nog tot 15 september zoveel mogelijk lege batterijen naar het Bebat-
inzamelpunt in het containerpark. Voor iedere 20 kg ingezamelde lege bat-
terijen plant Bebat een boom. Haal al uw vergeten lege batterijen tevoorschijn 
en lever ze in. Denk daarbij ook aan herlaadbare batterijen van bijvoorbeeld 
uw boormachine, gsm of fototoestel. Want zelfs één batterijtje maakt het ver-
schil.
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Misschien vraagt u zich af waarom de bermen niet gemaaid worden tijdens de zomer-
maanden? Daar heeft de gemeente enkele goede redenen voor.

Het Bermbesluit
Sinds het Bermbesluit van 27 juni 1984 mag een berm niet voor 15 juni gemaaid 
worden en een eventuele tweede maaibeurt mag pas na 15 september. Het maaisel 
moet binnen de tien dagen afgevoerd worden. Pesticiden? Die zijn niet toegestaan.

Deze data zijn belangrijk om dieren en planten meer kansen te geven. na 15 juni is de 
voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben bepaalde soorten de kans gehad zaad te 
vormen. Worden ze dan afgemaaid, dan vallen de zaden op de grond en kunnen ze het 
volgende jaar kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag een 
tweede maaibeurt pas na 15 september gebeuren. 

Bloeiende planten trekken duizenden insecten aan die op zoek zijn naar geschikte 
voedselbronnen als nectar en pollen. Een rijk insectenleven trekt dan weer andere 
dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren en amfibieën. Het maaisel mag niet blij-
ven liggen omdat de bodem anders te rijk wordt. Daarvan zouden vooral grassen en 
brandnetels profiteren. Hoe voedselarmer de bodem, hoe meer soorten planten en 
kruiden er kunnen voorkomen.

Biodiversiteit
Een ecologisch bermbeheer geeft diertjes en planten meer kansen en verhoogt zo de 
biodiversiteit. Onderschat het nut niet, want bermen nemen in Vlaanderen in totaal tien-
duizenden hectaren in. Sommige dieren en planten hebben hun leefgebied in de bermen, 
zoals de hazelworm, de bruine vuurvlinder, beemdkroon en de veldkrekel.

Andere soorten gebruiken de bermen om te migreren van natuurgebied tot natuurge-
bied. Bovendien oogt een berm vol kleurrijk plantenleven ook gewoon mooier dan een 
strakke grasmat, vindt u niet?

Bermbeheerplan
Af en toe is er toch een afwijking nodig. Om verkeerstechnische, landschappelijke of 
ecologische redenen. Dergelijke afwijkingen staan opgenomen in het bermbeheerplan 
van de gemeente. Dit kunt u raadplegen op www.kortenberg.be (Milieu/ Fauna en 
Flora).

Helpt u mee?
Dat kan, want een ecologisch bermbeheer staat voor enkele uitdagingen. 
Pesticidengebruik, dooizout, wegenwerken en geparkeerde wagens zijn bedreigingen 
voor een gezonde berm. Heb er aandacht voor.

Vragen?
Met vragen kunt u terecht bij de milieudienst via milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18.

GEZOnDE BErMEn
GEMEENTEBESTUUR
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DuurZaaM TEruG naar ScHOOL

Scholen en de toekomst, ze gaan hand in hand. Het is belangrijk om 
onze kinderen en jongeren bewust te maken van de impact die aanko-
pen kunnen hebben op ons leefmilieu. Denk daarom aan duurzaam 
schoolmateriaal. Op heel wat schriften, cursusblokken, etiketten, 
(kleur)potloden, post-its en agenda’s prijkt het PEFC-logo. Zo krijgt u 
de garantie dat de hout- en papiervezels afkomstig zijn uit duurzaam 
beheerd bos. 

In de meeste grootwarenhuizen, papierhandels en speelgoedwinkels 
ligt een uitgebreid gamma aan PEFC-producten in de winkelrekken. 
Wie nog eco-cheques in de schuif heeft liggen, kan deze gebruiken voor 
de aankoop van PEFC-gelabeld schoolmateriaal. 

Bron: www.pefc.be

Naast PEFC-houtproducten bestaan er ook FSC-producten. 
Ook deze staan voor duurzaam hout.

GEZOnD WaTEr, OOK uW ZOrG 
vErvanG uW LODEn LEiDinGEn

Tot 1970 legde men in heel wat huizen loden waterleidingen. Lood is 
sterk, waterdicht en toch buigzaam: het ideale materiaal. Intussen 
weten we dat lood giftig is: het stapelt zich op in het lichaam en tast 
het skelet, de organen en het zenuwstelsel aan. Vooral baby’s en jonge 
kinderen kunnen ziek worden als ze water met lood drinken. In de 
nieuwe campagne ‘Gezond water, ook jouw zorg’ roept de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) op om loden leidingen te vervangen.

Hoe herkent u loden leidingen?
Lood kunt u niet uit uw drinkwater halen door het te koken. De leidin-
gen vervangen is de beste keuze. Maar hoe weet u of een leiding van 
lood is? Met deze tips komt u al een heel eind:
•  een loden waterleiding is grijs van kleur, een koperen leiding is 

roodbruin of lichtgroen;
•  lood is niet magnetisch. Kunt u een magneet aan de leiding han-

gen, dan is ze veilig;
• aantikken met een metalen voorwerp geeft een dof geluid;
•  een loden waterleiding heeft geen koppelstukken maar wel ver-

dikkingen aan kruispunten.

Vlak naast de watermeter liggen de leidingen meestal bloot: daar kunt 
u makkelijk nagaan of ze uit lood bestaan. Als de leidingen aan de 
watermeter van lood zijn, is de kans groot dat ook in de rest van het 
gebouw loden leidingen liggen. Die laat u best allemaal vervangen. 
Twijfelt u of een leiding van lood is gemaakt, vraag dan advies aan een 
loodgieter.

Wat als u uw loden leidingen niet kunt vervan-
gen?
In sommige gevallen is het niet mogelijk om loden waterleidingen op 
korte termijn te vervangen. Omdat u bijvoorbeeld de vloer moet open-
breken, of omdat er geen budget is voor een grondige renovatie. neem 
dan maatregelen om de blootstelling aan lood via uw kraantjeswater te 
beperken:
•  gebruik geen water dat lang heeft stilgestaan in de leidingen. Lood 

lost op in stilstaand water.  na een nachtje slapen of een lange werk-
dag laat u kraantjeswater best eerst een tijdje lopen voor je ervan 
drinkt. 

•  Lood lost makkelijker op in warm dan in koud water. neem dus koud 
kraantjeswater en kook dat om koffie te zetten of eten klaar te 
maken.

•  gebruik geen kraantjeswater om flesvoeding te maken voor een 
baby.  Beperk het gebruik van kraantjeswater door zwangere vrou-
wen en kleine kinderen tot 6 jaar. 

•  Overweeg de aanleg van een tijdelijke nieuwe toevoer naar de 
belangrijkste afnamepunten. Vaak is het haalbaar om enkel de toe-
voerleiding naar bijvoorbeeld de keuken te vervangen. Zo kunt u de 
blootstelling aan lood sterk reduceren. 

Info: www.vmm.be/gezondwater
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u kunt een gratis taaltest laten afnemen bij het Huis van het nederlands. 
Meer info op  016 48 04 10 of 0473 43 32 29, leuven@huisvlaamsbra-
bant.be, www.huisvlaamsbrabant.be. Deze taaltest kunt u ook doen 
tijdens het inschrijvingsmoment op 4 september.

Wilt u het nederlands nog meer oefenen? Dan is er een mooi aanbod 
voor u in Kortenberg:

• In Café Combinne kunt u nieuwe mensen leren kennen en oefenen 
in de praatgroep op vrijdagnamiddag van 14 tot 16 u. u kunt gratis 
deelnemen. Meer info op 0491 99 62 24  of dienstencentrum@kor-
tenberg.be 

• Het Taalpunt in de Bib heeft heel wat materiaal om u te laten oefe-
nen. Meer info op 02 755 22 90 of bibliotheek@kortenberg.be

Welzijnshuis

Wilt u graag starten  in het nieuwe schooljaar 2015-2016? Wilt u meer 
info over de verschillende lessen? 

Kom dan zeker naar het inschrijvingsmoment 
Vrijdag 4 september van 16 tot 18.30 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.6, Beekstraat 25, Kortenberg

Praktische info over de lessen
De lessenreeksen starten in de eerste week van september. 
• Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) organiseert 

nederlandse lessen voor beginners en gevorderden, eenmaal per 
week op respectievelijk donderdag of maandag van 19 tot 22 u. Het 
inschrijvingsgeld bedraagt 72 euro, boeken niet inbegrepen (een 
sociaal tarief kan aangevraagd worden). Meer info bij het CVO 
Tervuren-Hoeilaart, 02 767 04 30, info@cvoth.be, www.cvoth.be

• Het Centrum voor Basiseducatie (CBE) 
Openschool organiseert gratis 
nederlandse lessen voor nieuwkomers 
die in hun eigen land niet lang naar school zijn geweest. De lessen 
gaan door in OC Berkenhof elke maandag en donderdag van 9 tot 
12u. Deelnemers betalen enkel een kleine vergoeding voor het cur-
susmateriaal.  Meer info bij CBE Openschool campus Leuven,  
016 22 10 68, leuven@cbeopenschool.be, www.cbeopenschool.be 

nEDErLanDS LErEn in KOrTEnBErG

Vrijwilliger gezocht met een hart voor Nederlandse les!
Beschikt u over een sterke basis van het nederlands? Wilt u graag 
regelmatig oefenles geven aan laaggeschoolde anderstalige men-
sen en op die manier het taalaanbod van CBE-basiseducatie ver-
sterken? neem dan contact op met geert gevers van het Lokaal 
Dienstencentrum Berkenhof. 
(0491 996 224 – dienstencentrum@kortenberg.be)
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DE KapSTOK vOOrTaan ELKE EErSTE ZaTErDaG van DE MaanD OpEn

Maandelijks mag elke inwoner van Kortenberg, jong of oud, 
gratis vijf stuks tweedehandskleding afhalen in De Kapstok. 
Vanaf zaterdag 5 september is De Kapstok elke eerste zaterdag 
van de maand geopend!
Maandag van 9.30 tot 11.30 u.
Woensdag van 14 tot 16 u.
Donderdag van 9.30 tot 11.30 u.
Eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 11.30 u.

Meer info: De Kapstok, Brouwerijstraat 65 (naast Oxfam), 
Kortenberg
tweedehands@kortenberg.be
Meer info: Eva Fredrix
02 755 23 23
eva.fredrix@kortenberg.be 
www.welzijnshuis.be (Tweedehands)

juriDiScHE DiEnST - WEiGErinG van EEn naLaTEnScHap

niet iedereen heeft het geluk te erven van een rijke oom of tante in amerika. 
De juridische dienst wordt herhaaldelijk geraadpleegd door erfgenamen die 
dreigen op te draaien voor een nalatenschap die alleen maar uit schulden 
bestaat. Zij doen er goed aan de nalatenschap zo spoedig mogelijk te weige-
ren. niemand kan immers verplicht worden om een nalatenschap te aanvaar-
den. Maar wanneer een erfgenaam daden stelt die beschouwd worden als 
een stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap, dan loopt hij het risico 
de schulden van de overledene te moeten betalen zonder de nalatenschap 
nog te kunnen verwerpen.

Het weigeren van de nalatenschap gebeurt door een 'verklaring van verwer-
ping' te laten opstellen op de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg van de woonplaats van de overledene. Stel dat de woonplaats van de overledene in Diksmuide is gelegen, dan moet u zich naar de rechtbank van 
eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Veurne verplaatsen om er uw verklaring te laten opstellen.

Sinds 29 mei 2014 is ook de notaris bevoegd om een 'verklaring van verwerping' op te stellen. Sindsdien volstaat het dan ook dat u zich voor uw verklaring 
naar het dichtstbijgelegen notariskantoor begeeft.

Wenst u meer te weten over het weigeren van een nalatenschap of hebt u andere vragen over recht en wetgeving, dan helpt de juridische dienst u graag 
verder.

Meer info: 
www.welzijnshuis.be (juridisch advies)
welzijnshuis@kortenberg.be
02 755 23 20



Zoeklicht · Kortenberg
september 2015

12

Lokaal Dienstencentrum
MaaK KEnniS MET DE SErvicEfLaTS Dry cOninGEn TE KOrTEnBErG

De Serviceflats Dry Coningen, gelegen op de Leuvensesteenweg 190 in Kortenberg, worden beheerd door het Welzijnshuis van Kortenberg. Er zijn 24 
individuele flats voor senioren die een beschermde woonomgeving vormen met kwalitatieve hulp op maat. u kunt er individueel en zelfstandig wonen 
met een maximum aan privacy en vrijheid. Afhankelijk van uw behoeften kunt u een beroep doen op extra diensten, aangeboden door het Welzijnshuis 
of door andere organisaties. Vanaf de leeftijd van 70 jaar kunt u een serviceflat huren. 

Wat kost een serviceflat?
De dagprijs bedraagt momenteel 28,50 euro voor een serviceflat met één slaapkamer en 31 euro voor een serviceflat met twee slaapkamers. Voor een 
maand van 31 dagen betaalt u respectievelijk 883,50 of 961 euro.

Opendeurdag
Bent u geïnteresseerd en wilt u een serviceflat bezoeken, dan bent u op woensdag 15 september tussen 14 en 16 u. uitgenodigd in de serviceflats. De 
verantwoordelijke van de serviceflats zal u die dag rondleiden in het gebouw. Voor meer info of uw inschrijving voor de opendeurdag kunt u terecht bij:
Geert Gevers, Welzijnshuis, De Walsplein 30 te Kortenberg
0491 99 62 24
serviceflats@kortenberg.be

Meer info over de serviceflats en over wat er inbegrepen is in de prijs: www.welzijnshuis.be (Serviceflats)
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cOMpuTEr vOOr BEGinnErS

u hebt nog nooit een computer gebruikt of u twijfelt bij alles wat u doet? 
Dit is de cursus voor u. Gedurende zeven weken wordt u begeleid bij het 
gebruik van uw computer.
u leert:
• de computer aan- en uitschakelen op de juiste manier;
• welke de onderdelen en instellingen van uw computer zijn;
• het toetsenbord gebruiken;
• de muis bedienen;
• het bureaublad en vensters gebruiken;
• documenten en mappen ordenen;
• en u maakt de nodige oefeningen.

Maandag 14, 21 en 28 september en 5, 12, 19 en 26 oktober van 
9 tot 12 u. 
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie, Beekstraat 25, Kortenberg
€ 124, cursus en gebruik en koffie inbegrepen

iTaLiaanS

Lesgeefster Bernadette Lepoudre heeft verschillende getuigschriften 
Italiaans en geeft al meerdere jaren les. Zij is zeer gepassioneerd door 
Italië en deelt met veel plezier haar taalvaardigheid met u.
Er wordt aandacht besteed aan de grammaticale ondersteuning, uitspraak 
en schrijfwijze.
Praktische info
OC Berkenhof, Lokaal 0.4, Beekstraat 25, Kortenberg
Eerste les op donderdag 24 september
Gevorderden van 9 tot 10.30 u.
Halfgevorderden van 10.30 tot 12 u.

Voor inschrijvingen en meer informatie neemt u contact op met de 
lesgeefster, Bernadette Lepoudre, via 0477 668 164 of 
lepoudre_bernadette@hotmail.com 
Deelnameprijs: € 154

Inschrijven vóór 10 september via dienstencentrum@kortenberg.be of 
0491 996 224
Maximaal 12 deelnemers (Opgelet: er moeten minimum 8 deelnemers 
zijn, anders wordt de cursus geannuleerd.)
u mag uw eigen laptop gebruiken maar gelieve dit zeker te vermelden bij 
uw inschrijving.

EnGELSE cOnvErSaTiE

Wilt u uw Engels oefenen door te spreken met anderen? Wilt u op vakantie 
in het Engels antwoorden? Dan is dit een activiteit voor u. In de Engelse 
conversatiegroep wordt geen theorie gegeven, de bedoeling is het 
spreken te oefenen in dialoog met de andere cursisten.
De conversaties worden voorbereid door de lesgever, René, die een thema 
aanbrengt en ervoor zorgt dat iedereen aan bod kan komen. Tijdens het 
eerste gedeelte is er vrije conversatie en wordt er gepraat over dagelijkse 
dingen (de actualiteit, reisplannen, hobby, gezin, …). na de koffiepauze 
wordt er een thema besproken op basis van een Engelstalig artikel. Hierbij 
wordt er ook aandacht geschonken aan woordenschat, onregelmatige 
werkwoorden en uitdrukkingen en gezegden. 

Praktisch
OC Berkenhof, Lokaal 1.8, 
Beekstraat 25, Kortenberg
Vanaf donderdag 10 september 
(om de 14 dagen), van 10 tot 
12 u.
Maximaal 12 deelnemers
Inschrijven voor 5 september 
via dienstencentrum@
kortenberg.be of 0491 996 224
€ 25, kopies en koffie 
inbegrepen voor 20 
lesmomenten
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Tips voor bestuurders
•  Matig uw snelheid als bestuurder wanneer u in de buurt komt van 

een school of op een plaats waar veel kinderen komen.
• Hou minstens 1 meter afstand bij het inhalen van fietsers.
•  Indien u rechts afslaat op een kruispunt, hou dan zeker rekening met 

fietsers die rechtdoor rijden!

De politiezone HerKo zal toezicht houden op hinderlijk parkeren en 
onaangepaste snelheid in schoolomgevingen. Sommige ouders zijn 
zodanig begaan met de veiligheid van hun eigen kinderen, dat ze hen 
het liefst aan de klas zelf zouden afzetten. Hierbij wordt vaak vergeten 
dat men door op fiets- en voetpaden te parkeren de veiligheid van 
andere kinderen en ouders in gevaar brengt.

WelzijnPolitie
vEiLiG TEruG naar ScHOOL

Op 1 september gaat het nieuwe 
schooljaar van start. Veel kinderen en 
jongeren begeven zich voor het eerst of 
opnieuw dagelijks in het verkeer. Dit 
vraagt de nodige aanpassing van zowel 
de kwetsbare als sterke weggebruikers. 
Graag geven we enkele nuttige tips om 
de verkeersveiligheid te verhogen:

Tips voor ouders die hun 
kinderen met de auto naar 
school brengen
•  Laat uw kind steeds in-/uitstappen 

aan de zijde van het voetpad.
•  Hou u aan de regels inzake stilstaan 

en parkeren.
• Draag steeds de veiligheidsgordel.

Tips voor ouders van wie de kinderen te voet of 
met de fiets naar school gaan
•  Laat uw kind pas alleen naar school fietsen, wanneer u er zeker van 

bent dat hij/zij dit aankan.
•  Oefen met uw kind het traject op weg naar school en wijs hem/haar 

op de nodige aandachtspunten.
•  Stippel vooraf samen de veiligste weg uit. Opgepast: de veiligste 

weg is niet noodzakelijk de kortste weg.
•  Zorg dat uw kind goed zichtbaar is op de weg (fluohesje, kleurrijke 

kledij).
•  Een fietshelm zorgt voor extra bescherming wanneer u als fietser 

betrokken geraakt bij een ongeval.
•  Fietsers hebben geen voorrang op een oversteekplaats.
•  Fietsers mogen het zebrapad niet al fietsend oversteken.
•  Leer uw kind dat het ver achter een vrachtwagen moet blijven op 

een kruispunt en dat het zich niet naast de vrachtwagen mag plaat-
sen: het staat dan in de dode hoek en is niet zichtbaar voor de 
vrachtwagenchauffeur.
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SnELHEiDSMETinGEn En –acTiES 

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 mei-juni-juli

Straat Toegelaten snelheid
Gemiddeld aantal  

voertuigen per dag
V85* % overtredingen

Goedestraat (richting Dorpsstraat) 50 km/u. 230 40 km/u. 0 %

Vogelenzangstraat (beide richtingen) 50 km/u. 3.202 49 km/u. 3 %

Dalemstraat (beide richtingen) 30 km/u. 2.297 34 km/u. 7 %

Kammestraat (richting Dorpsplein) 30 km/u. 247 44 km/u. 48 %

Kammestraat (richting Heuve) 50 km/u. 304 40 km/u. 28 % 

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

Snelheidsacties met flitsen van overtreders

Straat Toegelaten snelheid aantal gemeten voertuigen percentage geflitste voertuigen

Schoonaardestraat 50 km/u. 102 0 %
Leuvensesteenweg 70 km/u. 390 3,6 %
Wijnegemhofstraat 50 km/u. 981 7,6 %
Wijnegemhofstraat 50 km/u. 188 7,4 %
Minneveldstraat 50 km/u. 100 1 %
Schoonaardestraat 50 km/u. 88 10,2 %

Prikbord

vrijWiLLiGErS GEZOcHT vOOr HuiSWErKBEGELEiDinG
Bent u geëngageerd? Enthousiast? Werkt u graag met kinderen? Bent u benieuwd naar wat kinderen tussen 6 en 9 jaar leren en wilt u hen daarbij 
helpen? Dan is huiswerkbegeleiding misschien iets voor u!

Info: jeugdhulpverlener@kortenberg.be of 02 755 23 26

jeugdhulpverlener Welzijnshuis, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

GEMEENTEBESTUUR



16
Zoeklicht · Kortenberg

september 2015

DE cHarTErSTuurGrOEp STELT vOOr: inSpiraTiEMarKT 2015

Op de laatste gemeenteraadszitting voor de zomer heeft de 
Charterstuurgroep haar adviezen geformuleerd aan het gemeentebe-
stuur over het verloop van de gemeenteraad en de manier waarop 
gewone burgers daar nauwer kunnen bij betrokken worden. Het gaat 
daarbij om voorstellen om de burgers nog beter te informeren over hun 
inspraakmogelijkheden bij het tot stand komen van belangrijke beslis-
singen, om een meer heldere voorstelling van de inhoud van een agen-
dapunt op de gemeenteraad zelf, om mogelijke verbeteringen bij de 
communicatie met de burgers, om het leggen van een duidelijk ver-
band tussen de charterprincipes en het dagelijks beleid en nog een hele 
reeks andere opbouwende aanbevelingen. De gemeenteraadsleden 
zullen deze voorstellen ter harte nemen.

De Charterstuurgroep wil niet alleen in opvolging van het Charter van 
Kortenberg het gemeentebeleid nauwgezet opvolgen, maar ook initia-
tieven stimuleren vanuit de burgers zelf.

Vorig jaar organiseerde ze zo voor het eerst de ‘Inspiratiemarkt’ en dat 
werd meteen een succes met ruim honderd actieve deelnemers en 
vooral enkele nieuwe burgerprojecten die daar ontstaan zijn.

Het goede nieuws is dat er dit jaar opnieuw een ‘Inspiratiemarkt’ komt, 
de plaats waar burgerinitiatieven zullen worden voorgesteld om het 
goede samenleven in onze gemeente te bevorderen, voor zover die 
kaderen binnen het Charter van Kortenberg.

De ‘Inspiratiemarkt 2015’ gaat door op zondag 22 november in GC 
Colomba, in de voormiddag. Zoals bij de eerste editie zullen bestaande 
initiatieven er worden samengebracht, geordend volgens de 

charterprincipes, en zal er ruimte worden gegeven aan nieuwe initia-
tieven en voorstellen.

Oproep
Vandaar ook deze oproep voor eenieder die graag een bestaand initia-
tief wil voorstellen of zelf met een goed voorstel rondloopt en daarvoor 
zielsverwanten zoekt. Mail naar charterstuurgroep@kortenberg.be en 
cultuur@kortenberg.be. Of bezorg een briefje aan de cultuurfunctiona-
ris in het Administratief Centrum.

In de novembereditie van Zoeklicht zult u het volledige programma van 
de ‘Inspiratiemarkt 2015’ vinden.

Met alle vragen en bedenkingen kunt u de Charterstuurgroep bereiken 
via charterstuurgroep@kortenberg.be of door een briefje ‘ter attentie 
van de Charterstuurgroep’ te bezorgen op het Administratief Centrum.

GEMEENTEBESTUUR

KOrTEnBErG acTiEf Op facEBOOK En TWiTTEr

De gemeente Kortenberg is eind juni van start gegaan met een algemene Facebookpagina (https://www.facebook.com/Kortenberg) en een 
Twitteraccount (https://twitter.com/GemKortenberg).
Volgende Facebookpagina’s zijn al langer actief:
• Cultuurdienst Kortenberg (https://www.facebook.com/cultuurdienstkortenberg)
• jeugddienst Kortenberg (https://www.facebook.com/jeugddienst.kortenberg)
• Bibliotheek Kortenberg (https://www.facebook.com/bibliotheekkortenberg)
• Drugs en alcoholpreventie Haacht Keerbergen Kortenberg 
 (https://www.facebook.com/drugsenalcoholpreventiehakeko)

Ook politie HerKo is actief op Facebook en Twitter:
• https://www.facebook.com/politieherko
• https://twitter.com/politieherko

GEMEENTEBESTUUR
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1  Op zondag 14 juni werd het Weesbeekproject in Erps-Kwerps officieel geopend door schepen Bart nevens. aansluitend bezochten geïnteresseerden het 
afvalwaterzuiveringsstation van aquafin verderop op het Molenbeekplein.

2  Op zondag 21 juni werd de Speelweide in de De Costerstraat te Everberg officieel geopend door schepen Kristien Goeminne, Erik Torbeyns van de provincie 
Vlaams-Brabant en nadine Rogiers van IgO. De 75 aanwezigen konden zich vermaken met de stuifmeelrace en de volksspelen van de Koesterkermis van 
de provincie Vlaams-Brabant.

3  nog op zondag 21 juni stelde Dagopvangcentrum nOaH zijn deuren open en kon iedereen tijdens een unieke inleefsessie ervaren wat het betekent om oud 
te zijn.

4  Op zaterdag 27 juni konden de nieuwe inwoners tijdens een rondrit per bus dankzij de deskundige uitleg van een gids kennismaken met de vier Kortenbergse 
deelgemeenten en werden zij nadien nog op het Administratief Centrum ontvangen met een receptie. Een groepsfoto kon niet ontbreken.

5-7  Zondag 5 juli 2015 was de eerste koelere dag na de eerste zomerse hittegolf. De mildere temperaturen waren een zegen voor heel wat Kortenbergenaren, 
en ook voor Kortenberg Feest! Het mooie programma, bestaande uit verschillende circusacts met omkadering van verschillende verenigingen, zorgde voor 
een leuke sfeer en een vlotte babbel. 700 bezoekers keerden na afloop enthousiast huiswaarts en zelfs de kleine regenbui op het einde kon de pret niet 
bederven.

8  Tijdens de ZAP-activiteit  van 8 juli trotseerden enkele tieners de wilde stroming van de Dijle en raceten ze tegen elkaar in een competitief waterzoekspel. 
Enkelen gingen hierbij helaas kopje onder, maar de pret werd er niet minder door!

9  Tijdens de omnisportkampen van de maand juli viel er onder meer veel trampolinepret te beleven. 

1 2 3

4 5

7 8 9
Foto: Keenu Hertoghe

Foto: Keenu HertogheFoto: Keenu Hertoghe

aWEL ZOEKT vrijWiLLiGErS

‘Luister jij ook naar mijn verhaal?’... Met deze oproep nodigt Awel vanaf eind augustus volwassenen (vanaf 18 jaar) uit om vrijwilliger te worden bij 
Awel. Awel luistert jaarlijks naar meer dan 27.000 oproepen van kinderen en jongeren die worstelen met allerhande vragen. En daarbij kan Awel nog 
heel wat hulp gebruiken.

Meer info:
www.awel.be - www.facebook.com/awelvzw - 02 534 37 43
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in Kortenberg
GEMEENTEBESTUUR

(Sportdienst)

fiETSScHOOL LEErT vOLWaSSEnEn fiETSEn

Heb je nooit leren fietsen? Heb je al lang niet meer gefietst? 
Ben je bang om in het drukke verkeer te fietsen? Dan is dit iets voor jou! 
Samen met de begeleiders leer je op je eigen tempo fietsen in 10 lessen.
je kan je eigen fiets gebruiken. Heb je geen eigen fiets, geen nood! Tijdens 
deze lessen kan je fietsen van de fietsschool Vlaams-Brabant gebruiken.

Elke dinsdag en donderdag van 8 september tot 8 oktober  
van 19 tot 21 u.

Parking GC Colomba
Deelname € 10 , maximum 20 deelnemers

Info en inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
© Lander Loeckx

(Dienst Vrije Tijd)

iniTiaTiErEEKS vrijETijDSacTiviTEiTEn 
Ben je een bezige bij en heb je overdag nog wat tijd vrij? De gemeente speelt hierop in met een gevarieerd aanbod. je kan proeven van verschillende 
activiteiten zoals tuinieren, elektrisch fietsen, koken, dansen, … Misschien ontdek je wel een nieuwe hobby! 

In september kan je deelnemen aan: 

•	 	Rondleiding	Beeldende	Kunst	Expo	SlowArt	in	Kortenberg	gevolgd	door	een	etentje	in	
de	Oude	Abdij
Eind september loopt SlowArt, de triënnale voor beeldende kunst in Kortenberg, op haar einde. Ge-
bruik deze laatste kans om hier samen nog eens volop van te genieten. De combinatie van kunst, de 
Kortenbergse natuur, een mooie wandeling onder begeleiding van een gids en een lekkere maaltijd 
in de Oude Abdij is een buitenkansje.

Dinsdag 15 september van 10 tot 14.30 u.
Park van de Oude Abdij (Het paviljoentje), Abdijdreef 22, Kortenberg
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
€ 15 voor wandeling met gids + etentje (opgelet: aantal inschrijvingen is beperkt)
€ 5 voor brochure van SlowArt
Meer info: www.slow-art.be

•	 Dansnamiddag	
Eenmaal per maand verzamelen alle kwieke senioren van Kortenberg in GC Colomba voor de 
dansnamiddag. Van 13.45 tot 17.45 u. kan je er uit de bol gaan op Vlaamse levensliederen en 
muziek uit je jeugd. De toegang is gratis en de drankprijzen zijn zeer democratisch. De dansna-
middagen worden georganiseerd door de Seniorenadviesraad en de gemeente Kortenberg. 

Donderdag 24 september van 13.45 tot 17.45 u.  GC Colomba 
Gratis - Inschrijven is niet nodig

Meer info: www.kortenberg.be (Leven en Samenleven/ 
Seniorenbeleid) 

GEMEENTEBESTUUR
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(Erfgoedhuis Kortenberg, Dienst Vrije Tijd, Gemeente Kortenberg & Maalderij Lambrechts)

OpEn MOnuMEnTEnDaG 2015: HET inDuSTriEEL ErfGOED in KOrTEnBErG 
GEMEENTEBESTUUR

(Erfgoedhuis Kortenberg, gemeente  
Kortenberg & Provincie Vlaams-Brabant)

vOOrDracHT arcHEOLOGiE:  
 HET MySTEriE van DE EvErBErG En  
 DE KruiSBOrrEKapEL OnTrafELD!
Volgens sommigen stond het eerste kasteel van de Heren van Everberg 
op de Everberg. Aan de voet van deze heuvel zou een kerk gestaan 
hebben, toegewijd aan het Heilig Kruis. De huidige Kruisborrekapel 
zou hieraan herinneren. Ook zou in deze buurt een boerderij gestaan 
hebben, namelijk het Hof ten Booiendaal. Is dit waarheid of fantasie? 

In het kader van de viering ‘900 jaar Everberg’ is de Archeologische 
Werkgroep Kortenberg (Erfgoedhuis Kortenberg vzw) in 2013 een ar-
cheologisch onderzoek gestart om het mysterie van de Everberg en de 
Kruisborrekapel te ontrafelen. 

nu, twee jaar later, is het onderzoek afgerond 
en nodigt het Erfgoedhuis iedereen graag uit op 
woensdag 9 september of op vrijdag 11 sep-
tember, telkens om 20 u., in het vergaderlokaal 
van OC Oud Gemeentehuis in Everberg waar 
Walter Sevenants de verrassende resultaten zal 
voorstellen. Dit project wordt ondersteund door 
de Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente 
Kortenberg. Ook verschillende vrijwilligers heb-
ben meer dan een steentje bijgedragen.

Woensdag 9 september en vrijdag 11 september om 20 u.
Vergaderlokaal OC Oud Gemeentehuis, Everberg

Gratis
Reserveren: uitbalie@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

Maalderij Lambrechts

Gelegen tegenover maalderij Lambrechts biedt het Chirolokaal van 
Erps-Kwerps een uitstekende startlocatie voor het mooie programma 
van Open Monumentendag 2015 op zondag 13 september. Voor 
of na een wandeling of een geleid bezoek kan je er genieten van een 
drankje – bijvoorbeeld een streekbier – en/of smoutebollen. 

Geleide bezoeken maalderij Lambrechts
Maalder Karel Lambrechts, gastheer en gids op deze Open Monumen-
tendag, verzorgt de geleide bezoeken doorheen de maalderij. Deze 
gaan van start om 10 u., 12 u., 14 u. en 16 u. groepen zijn beperkt tot 
20 personen. De rondleiding duurt anderhalf uur. 
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be met vermelding van naam en 
startuur. je reservatie is pas geldig na bevestiging van de uiTbalie.

Tentoonstelling ‘Het industrieel erfgoed van Kortenberg’
Het Europese thema van de Monumentendag in 2015 is industrieel 
erfgoed. De tentoonstelling, die doorgaat in het Chirolokaal in de Klap-
straat tegenover de maalderij Lambrechts, is doorlopend te bezichti-
gen van 10 tot 18 u. Rondleidingen vinden plaats om 10.30 u., 14.30 
u., 15.30 u. en 16.30 u. Een rondleiding duurt 30 minuten.
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be met vermelding van naam en 
startuur. je reservatie is pas geldig na bevestiging van de uiTbalie.

Begeleide fietstocht ‘Industrieel erfgoed in Kortenberg’ (17,6 km)
Samen met de gids op de fiets word je doorheen het industrieel erf-
goed van Kortenberg geleid. Vertrek aan maalderij Lambrechts om 10 
u. en 14 u. Groepen beperkt tot 20 personen. 
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be met vermelding van naam en 
startuur. je reservatie is pas geldig na bevestiging van de uitbalie.

Geocaching rond industrieel erfgoed 
Startplaats in het Chirolokaal in de Klapstraat, waar je de eerste coördi-
naten krijgt, van 10 tot 18 u. 

Zondag 13 september doorlopend van 9.30 tot 18 u.
Chirolokaal, Klapstraat 23, Erps-Kwerps

Gratis toegang
Reservatie via uitbalie@kortenberg.be 

je auto kan je parkeren aan de sporthal van Erps-Kwerps.
Voor fietsers is er een fietsparking voorzien aan het Chirolokaal.
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(Cultuurdienst)

SLOWarT, BEELDEnDE KunSTExpO in 
KOrTEnBErG

Op 27 september loopt SlowArt, de triënnale voor beeldende kunst in 
Kortenberg, op haar einde. Als locatie werd er gekozen voor het prach-
tige park van de Oude Abdij en de trage wegen in de omgeving. 

Editie 2015 werd door vele mensen binnen en buiten Kortenberg ge-
smaakt. Het enthousiasme van de kunstenaars, van de Kortenbergse 
Kunstenkabinetten en van de vele medewerkers heeft zijn effect niet 
gemist. De nationale en gespecialiseerde pers nam de triënnale op in 
haar agenda’s en het aantal bezoekers en wandelaars nam gestaag toe. 

SlowArt wil met kunst de kijker doen stilstaan of vertragen, zowel let-
terlijk als figuurlijk - kunst als uitnodiging voor reflectie en bezinning 
over een samenleving waar snelheid centraal staat. SlowArt kan ook 
betrekking hebben op het totstandkomingsproces waarbij de kunste-
naar ruim de tijd neemt om het werk te laten ontstaan. Heb je interesse 
om deel te nemen aan een gratis rondleiding, dan heb je op zondag 20 
september nog een laatste kans. 

Zondag 20 september om 14 u. gratis rondleiding
Overige dagen vrije toegang, doorlopend te bezoeken

Park van de Oude Abdij (Het paviljoentje), Abdijdreef 22, 3070 
Kortenberg

Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of  02 755 22 80
Brochure: €5, plannetje gratis
Meer info: www.slow-art.be

GEMEENTEBESTUUR

(Bib Kortenberg)

vErTELMOMEnTEn in DE BiB
Dat voorlezen leuk, gezellig en 
leerzaam is, moeten we niemand 
meer vertellen. En als je dan ook 
nog iets tofs mag knutselen, is het 
extra leuk om naar de vertelmo-
menten in de Bib te komen.
Dit schooljaar gaat de Bib met de 
volgende thema’s aan de slag:

Data Thema’s
2 september Deurtje open, deurtje dicht

7 oktober Hier radio Bib Kortenberg

4 november Schaduwspel

2 december Verhalen onder stoom

6 januari als het doek opengaat …

3 februari Weg van de stad

2 maart Tranen met tuiten

6 april Wie zit er aan het stuur?

4 mei De Dierderij

1 juni We blijven vertellen

Iedere eerste woensdag van de maand van 14 tot 14.30 u.,
met aansluitend knutselen tot 15 u.

In de vertelhoek van de Bib 
Voor alle kinderen van 4 tot 8 jaar

Reserveren is niet nodig
Meer info: 02 755 22 90 of bibliotheek@kortenberg.be

(Sportdienst)

SpOrTELDaG vOOr 55-pLuSSErS 

Alle 55-plussers zijn van harte welkom op de Sporteldag van dinsdag 
6 oktober! Op deze leuke dag vind je het perfecte evenwicht tussen 
inspanning en ontspanning in en rond de sporthal van Kortenberg. 
Er wordt om 9 u. gestart met een kopje koffie. De sportdag wordt om 
16 u. afgerond. 
Tot 30 september kan je je voor 4 euro inschrijven (niet-inwoners 5 
euro) aan de uiTbalie in de Bibliotheek. In ruil daarvoor krijg je een hele 
dag sporten aangeboden samen met koffie, een broodjesmaaltijd en 
een ongevallenverzekering.

Meer info: 
sportdienst 02 755 22 87 

of sportdienst@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR
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(Femma Kortenberg i.s.m. Bib Kortenberg & 
CD&V Vrouw & Maatschappij)

LEZinG: vraGEn OvEr DE iSLaM
Met de dreiging van IS komt de moslimge-
meenschap in een negatief daglicht te staan. 
Heb je vragen over de radicalisering, moslim-
jongeren die gaan strijden, het kalifaat, …? 
Islamologe Khadija Aznag beantwoordt ze 
voor jou. Aan de hand van jouw vragen stelt 
ze een lezing samen, die plaatsvindt in de Bib 
op woensdag 30 september om 20 u. 
Khadija Aznag is islamologe, licentiate Oosterse Filologie en Geschiedenis 
en stafmedewerkster interculturaliseren bij Provincie Vlaams-Brabant. 
Heb je een vraag voor haar? Stel ze via femma.kortenberg@gmail.com en 
verneem het antwoord tijdens de lezing in de Bib.

Woensdag 30 september om 20 u.
De Bib

€ 5
Info: Gaby Fiddelers - 0474 85 93 31

Inschrijven: www.femma.be/kortenberg of  
femma.kortenberg@gmail.com of via de uiTbalie in de Bib,  

02 755 22 83 of uitbalie@kortenberg.be.

GEMEENTEBESTUUR GEMEENTEBESTUUR

(KF De Vrolijke Schutters)

SaMEn MuSicErEn Kan iEDErEEn LErEn
Op zaterdag 5 september wordt ‘Staminee in De Klok’ ingericht door De Vrolijke Schutters. 
‘Wat is een orkest? Hoe ziet een saxofoon eruit? Ik zou graag op de drum spelen! Hé, is het fijn in de harmonie? Kunnen jullie allemaal 
noten lezen en is dat moeilijk? Zou ik dat ook kunnen leren?’ Misschien zijn dit wel vragen en/of opmerkingen die je kinderen 
terloops maken. Laat ze niet langer wachten en kom eens kijken. Op een leuke manier en in een ontspannen sfeer maken ze ken-
nis met het aanleren van muziek. Instrumenten worden getoond en je kan je ook inschrijven voor de muzieklessen die vanaf half 
september van start gaan. Met een optreden van de leerlingen en enkele randactiviteiten wordt de sfeer erin gehouden.

Zaterdag 5 september om 19 u.
De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

Info: infodvsdjf@gmail.com 

(KF De Vrolijke Schutters)

MOSSELrESTauranT 
Op zondag 30 augustus kan je opnieuw 
smullen van de intussen welgekende 
overheerlijke mosselen. De Vrolijke 
Schutters voorzien ook koude schotels en balletjes in tomatensaus voor 
wie geen mosselliefhebber is. Laat deze kans niet voorbij gaan en 
geniet ervan dat u zelf die dag niet moet koken. Iedereen is van harte 
welkom!

Zondag 30 augustus van 11.30 tot 15.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Info: lutjeva@gmail.com

(Cultuurraad Kortenberg & het Vlaams Studie-
en Documentatiecentrum voor vzw’s)

infOavOnD: DE niEuWE vZW- 
 WETGEvinG 

Voor alle verenigingen van Kortenberg die met vragen zitten rond 
het beheer van activiteiten, vrijwilligers, financiën en statuut van 
haar organisatievorm

‘Worden we een vzw of blijven we een feitelijke vereniging? Wat is het 
verschil tussen een algemene vergadering en een raad van bestuur? 
Wat moeten we verplicht vermelden als we statuten opstellen? Wat zijn 
onze jaarlijkse verplichtingen en hoe zit het met de verplichte verzeke-
ring burgerlijke aansprakelijkheid?’ Tal van vragen die de Cultuurraad de 
afgelopen jaren binnen kreeg. Met een infoavond op dinsdag 29 sep-
tember komt de Cultuurraad tegemoet aan de vraag van vele vereni-
gingen in Kortenberg. Zit je in een sportvereniging, een bloemsier-
kunstclub of een theater- of muziekensemble en wil je meer uit je 
vereniging halen dan is dit je kans. De Cultuurraad organiseert deze 
infoavond gratis voor alle verenigingen in Kortenberg. je moet niet 
aangesloten zijn bij een adviesraad om in aanmerking te komen. Graag 
vooraf inschrijven.

Dinsdag 29 september van 19 tot 21 u.
Kleine zaal, GC Colomba

Gratis toegang
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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GrOEnE GOrDEL MaaKT ZicH Op vOOr DE 
TOpDaG van HET DErDE GOrDELfESTivaL
Op zondag 6 september 
plaatst het Gordelfestival het 
veelzijdige, gastvrije en 
Vlaamse karakter van de 
Groene Gordel en de Vlaamse 
Rand in de kijker. Met de 
fiets, te voet of zelfs te paard 
kan je je door de streek laten 
verrassen op de verschillende 
themaparcours en in de tref-
punten. Traditiegetrouw zijn dit het Bloso-centrum Hofstade, het 
Provinciedomein Huizingen en de focusgemeente voor dit jaar: 
Londerzeel.

Het Bloso-centrum Hofstade is op 6 september opgedeeld in verschil-
lende themadorpen, waar heel wat (sportiefs) te ontdekken valt. 
Muziek is er van de Radio 2 top-50 met onder meer Christoff. 
Provinciedomein Huizingen profileert zich dan weer als ‘vitrine van de 
streek’ en laat je proeven van het beste van de Groene Gordel, met haar 
cultuur, streekproducten en toeristische trekpleisters. Afsluiten in 
Huizingen doe je in stijl met urbanus en de Fanfaar. Focusgemeente 
Londerzeel heeft eveneens een uitgebreid fiets- en wandelprogramma 
voor je in petto, maar ook mountainbikeroutes, highlandgames, een 
vijverloop en optredens van Bandits en gene Thomas. naast de trefpun-
ten kan je op zondag 6 september terecht in de verschillende gemeen-
schapscentra in de faciliteitengemeenten Wemmel, Sint-Genesius-
Rode, Wezembeek-Oppem en Kraainem en in jezus-Eik. In de centra 
zelf zal heel wat te beleven zijn en je kan er onder meer deelnemen aan 
de familiefietstocht 'Fiets-je-een-circus', een familiewandeling van 
Wemmel naar de PIVO-site en een Run & Bike door het Zoniënwoud. 
Anderstaligen zijn zeker ook welkom op het Gordelfestival!
Ga je het liefst zelf op verkenning in de Groene Gordel? De gratis 
Gordelfestival-app zet je meteen op weg en toont je de mooiste fiets- 
en wandelroutes in de streek en alle bezienswaardigheden. Voor deze 
app, het volledige zomerprogramma en het aanbod op 6 september is 
er slechts één adres: www.gordelfestival.be. 

(KH De Verbroedering Erps-Kwerps)

LijKT DaT vOOr jOu OOK ZO inGEWiKKELD?
Een kruis, een mol, een 
wijzigingsteken, rust, 
accent, orgelpunt, …?! KH 
De Verbroedering Erps-
Kwerps maakt je wegwijs 
in de wondere wereld van 
de muziek tijdens de 

muzieklessen op woensdagnamiddag.

na een half jaar notenleer worden al de eerste tonen op een instrument 
geblazen. En met een flinke dosis ijver en oefening kan je bij het instap-
orkest jeugd Verbroedert aansluiten. De inschrijvingen op woensdag 9 
september van 14 tot 16 u. gaan door in basisschool De Klimop, 
Kwerpsebaan 249 in Erps-Kwerps. 

De lessen notenleer starten op 16 september.
Muziek spelen is ‘in’. Hopelijk krijgt de microbe jou ook te pakken. 

Kom les volgen of sluit je aan bij deze harmonie. 
Info: www.verbroedering.be

(Rode Kruis Kortenberg)

HET DOET GOED aLS jE WEET HOE HET MOET?
Hoe snel gebeurt het niet? Een 
geschaafde knie vol vuil, een snee 
in de hand. Een verstuikte enkel of 
pilletjes die net snoep leken, ... 
Dan doet het goed als je écht weet 

hoe het moet. Eerste hulp leer je door zelf te oefenen. De geschoolde en 
ervaren lesgevers kennen de knepen van het vak. Ze verklaren en demon-
streren, maar ze laten je vooral zelf oefenen tot het echt in je vingers zit.
De cursus ‘Helper’ is de meest complete eerstehulpcursus voor dagelijks 
gebruik. je leert omgaan met verwondingen en bloedingen, verstuikin-
gen en breuken, verbranding, vergiftiging, elektrocutie en verstikking. je 
leert dringende hulp oproepen en bijstand verlenen bij verkeersongeval-
len. je leert er zelfs letterlijk levens redden met mond-op-mondbeade-
ming en hartmassage. Kortom, je leert alle geheimen van eerste hulp.

Meer weten? Schrijf je dan zeker in 
voor de cursus Eerste Hulp die start 

op donderdag 10 september en 
twee maal per week - op maandag 

en donderdag - plaatsvindt in GC 
Colomba.

Info: www.kortenberg.rodekruis.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

GEEn SHOW, GEEn acrOBaTiE, GEEn cOMpETiTiE, GEEn MEDaiLLES, …  
aLLEEn Maar EEn GEZOnDE pOrTiE pLEZiEr 
Dansen leer je met plezier op maandag!

Goed en toch goedkoop leren dansen? Het kan al meer dan 40 jaar bij vtbKultuur 
Kortenberg. 

vtbKultuur Kortenberg organiseert tweemaal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: 
quickstep, trage wals, tango, vlugge wals, chachacha, jive (swing), disco-swing en salsa.
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven worden in GC 
Colomba. Beginners volgen les van 19 tot 20.15 u., gevorderden van 20.15 tot 21.30 u. en 
meer gevorderden van 21.30 tot 22.45 u.
•  vrijdag 11 september: opendeuravond om 20 u., met dansdemonstraties ‘alle dansen’
• maandag 14 september: kennismakingsles om 20 u.
• maandag 21 september: aanvang nieuwe lessenreeks om 19 u.
Vanaf vrijdag 11 september om 20 u.
GC Colomba
Cursus 14 weken: € 97, leden vtbKultuur € 92
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de kennismakingsles krijgt een korting van € 5
Info: guido.craps@vtbkultuur.be, danstelefoon 0470 22 80 52 of www.vtbkultuur.be/kortenberg

(Circusstreken)

Zin in WEKELijKSE circuSLESSEn?
Elke zaterdag kunnen kinderen vanaf 8 jaar in 
basisschool De Klimop te Erps-Kwerps terecht 
voor circuslessen. 
Wat leer je zoal tijdens de circuslessen? 
Diabolo, jongleren, flowerstick, bordjes en 
lasso draaien, eenwieleren, bal- en tonlopen, 
rolla-bolla, steltlopen, ballonplooien, acrobatie, goochelen, trapeze, 
clownerie, samen een circusshow maken en brengen, ... en nog zoveel 
meer!
Er wordt gewerkt in drie groepen:
• Starters: van 14.30 tot 15.30 u.
• gevorderden: van 15.30 tot 16.30 u.
• jongeren (middelbaar): van 16.30 tot 17.30 u.
De lessen starten op zaterdag 12 
september (70 euro voor één 
semester en 110 euro voor een 
heel jaar, verzekering inbegre-
pen). 
Daarnaast organiseert 
Circusstreken ook eenwielerbas-
ket buiten de vaste lestijden, doen ze een jaarlijkse uitstap en tonen ze 
een aantal keer per jaar hun kunsten aan een divers publiek! 

Info: www.circusstreken.be 
Inschrijven: mail je naam, adres, telefoonnummer en geboorteda-

tum naar  circusstreken@hotmail.com

(Groove Hall)

DiT KLinKT aLS MuZiEK in DE OrEn
Groove Hall wil jeugd en volwassenen op een alternatieve manier muziek 
aanleren. Rockster in spé? Vanaf de leeftijd van 6 jaar word je in het OC 
Berkenhof begeleid door een tiental 
professionele begeleiders. Het oplei-
dingsaanbod is sterk gevarieerd, gaande 
van gitaar, piano, bas, drums, zang, 
mondharp en samenspel. Wil je meer 
weten over Groove Hall? Stap dan gerust 
eens binnen in OC Berkenhof op zater-
dag 12 september vanaf 13 u. en maak 
kennis met de begeleiders en bestuursleden. je kan ook van de doorlo-
pende workshops genieten en een instrument(en)initiatie volgen. De 
avond wordt met een muzikale noot afgesloten met live-optredens vanaf 
21 u. Sher Khan, Rhino en het succesvolle Ganashake geven het beste van 
zichzelf. 
Die dag kan je ook inschrijven voor de lessen. 

Zaterdag 12 september vanaf 13 u.
OC Berkenhof

Inkom € 5 vanaf 21 u.
Info: www.groovehall.be
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(Curieus Kortenberg)

DE rijKE ScHOOnHEiD van HET 
KaSTEEL van MODavE
Ingeplant op een rotspunt die 60 meter boven de vallei van de Hoyoux 
uitsteekt, biedt het kasteel van de Modave een uitzonderlijk uitzicht op 
een natuurreservaat van 450 hectare. 
Het kasteel heeft in de loop van zijn geschiedenis een indrukwekkend 
patrimonium verzameld. Dat patrimonium is tentoongesteld in 25 fraai 
versierde zalen vol indrukwekkend meubilair, huisgerief en andere snuis-
terijen. 
Een begeleid bezoek (met nederlandstalige gids) op donderdag 17 sep-
tember zal je onderdompelen in de fijnzinnige pracht en praal van dit 
kasteel, maar ook kennis laten maken met de (water)technologie van de 
18de eeuw. 

Donderdag 17 september van 9 tot 19 u.
Vertrek om 8.30 u. aan OC Berkenhof

€ 60 voor leden van Curieus en € 65 voor niet-leden
Inschrijven vóór 5 september

Info: curieus.secretariaat@telenet.be of 0476 92 40 85

(’t Akkosjeke)

TWEEDEHanDSBEurS KinDErKLEDij  
En ZWanGErScHapSKLEDij

Op zaterdag 19 september van 10.30 tot 13.30 u. organiseert 't 
akkosjeke een tweedehandsbeurs voor winterkinderkledij (tot 16 jaar) in 
GC Colomba. Binnenbrengen en nazicht van de kledij gebeurt op vrijdag 
18 september van 15.30 tot 20 u. De afrekening gaat door op zondag 20 
september van 9.30 tot 10.30 u.
goed om weten: lijsten voor de volgende verkoop (februari 2016) zijn 
enkel te verkrijgen op 19 september! Er wordt enkel contant geld aan-
vaard.

Zaterdag 19 september van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba

Info: secretariaat@akkosjeke.be of www.akkosjeke.be(KVLV Meerbeek)

KvLv MEErBEEK BESTaaT 90 jaar! 
KVLV Meerbeek bestaat 
in 2015 90 jaar en dat 
vieren ze op zondag 20 
september in stijl, met 
een wandelzoektocht 
waarbij je Meerbeek 
nog wat beter leert 
kennen. je volgt een 
volledig nieuwe, voor 

KVLV uitgestippelde route doorheen de gemeente.  Op verschillende stop-
plaatsen krijg je vragen waarmee je het wedstrijdformulier kan invullen. 
je kan de wandeling afsluiten met een hapje en een drankje in het OC 
Atrium.  Daar zal een tentoonstelling gehouden worden over de geschie-
denis van KVLV Meerbeek met foto's, oude programma's, ... en kan je een 
kijkje nemen op de Share Fair. Ook niet-wandelaars zijn daar natuurlijk 
van harte welkom.  

Zondag 20 september vanaf 13.30 u.
OC Atrium

Wandelroute van 5 of 9 km (vertrekken tussen 13.30 en 15 u.)
€ 3 €, inclusief 1 consumptie ter waarde van € 2 en deelname aan 

de wedstrijd

(Hobby- en Filaclub & Kantschool Kortenberg)

HOBByTEnTOOnSTELLinG
Op zaterdag 7 en zondag 
8 november richt de 
Hobby- en Filaclub & 
Kantschool  Kortenberg 
voor de 41ste maal haar 
hobbytentoonstelling in. 
Deze vindt plaats in OC 
Berkenhof op zaterdag van 
14 tot 18 u. en op zondag van 10 tot 18 u.
Heb je een hobby of ben je verzamelaar en zou je graag deelnemen aan 
de tentoonstelling? neem dan vóór 30 september contact op met het 
secretariaat. Prijs per tafel bedraagt € 2,50. 

Info en inschrijven vóór 30 september:
Godelieve Hermans 

02 757 16 31 (na 18 u.) of kantschool.kortenberg@skynet.be
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(Die Blomme)

niEuWE DaTa BLOEMScHiKLESSEn 
Vanaf 22 september kan je bij Die Blomme op dinsdagavond, woensdagvoormiddag, 
-namiddag of –avond of donderdagavond in OC Berkenhof terecht voor bloemschiklessen. 

2015 Groep 1 Dinsdagavond 19.30 – 22.30 u. 22/9 – 20/10 – 17/11 – 22/12

Groep 2 Woensdagvoormiddag 9.30 – 12.30 u. 23/9 - 21/10 - 18/11 - 23/12

Groep 3 Woensdagnamiddag 13.30 - 16.30 u. 23/9 - 21/10 - 18/11 - 23/12

Groep 4 Woensdagavond 19.30 – 22.30 u. 23/9 - 21/10 - 18/11 - 23/12

Groep 5 Donderdagavond 19.30 – 22.30 u. 24/9 - 22/10 - 19/11 - 21/12

2016 Groep 1 Dinsdagavond 19.30 – 22.30 u. 19/1 - 16/2 - 22/3 - 19/4 - 17/5

Groep 2 Woensdagvoormiddag 9.30 – 12.30 u. 20/1 - 17/2 - 23/3 - 20/4 - 18/5

Groep 3 Woensdagnamiddag 13.30 - 16.30 u. 20/1 - 17/2 - 23/3 - 20/4 - 18/5

Groep 4 Woensdagavond 19.30 – 22.30 u. 20/1 - 17/2 - 23/3 - 20/4 - 18/5

Groep 5 Donderdagavond 19.30 – 22.30 u. 21/1 - 18/2 - 24/3 - 21/4 - 19/5

Meer info: 
Mia Fransen:  02 759 43 34 

Gerda De Wolf: 02 759 49 37
Lidgeld € 10  +  € 45 voor 9 lessen

(55plus Kortenberg)

rEcrEaTiEf SpOrTEn MET 
55pLuS KOrTEnBErG
Blijf niet in je luie zetel zitten, maar beweeg meer en kom bij 55plus 
Kortenberg één of meerdere recreatieve sportactiviteiten beoefenen. je 
blijft niet alleen lichamelijk fit, maar ook je hersenen worden getraind. In 
groep sporten opent ook perspectieven om nieuwe vrienden te leren ken-
nen. Het aanbod is voor alle 55-plussers bestemd en voor elk wat wils.

Wandelen:
• Elke maandag om 14 u. met vertrek op de parking van OC Berkenhof 
• Een kleine wandeling van 4 à 5 km 
• Een grote wandeling van 8 à 10 km aan een steviger tempo

Fietsen:
• Elke dinsdag om 14 u. met vertrek op het De Walsplein
• Voor trage fietsers aan 13 km/u. 
• Voor snelle fietsers aan een hoger tempo en een langere afstand

Kaarten:
• Elke dinsdag van 13.30 tot 17.30 u. in gC Colomba

Badminton:
•  Elke dinsdag van 14 tot 16 u. in OC Oud gemeentehuis (behalve tijdens 

de schoolvakanties) 
•  Elke vrijdag van 14 tot 16 u. in gC Colomba (behalve tijdens schoolva-

kanties)

Yoga:
•  Elke woensdag van 9 tot 10 u. in OC Berkenhof (behalve tijdens de 

schoolvakanties)

Body & Balance:
•  Elke donderdag van 14.30 tot 15.30 u. in OC Berkenhof (behalve tij-

dens de schoolvakanties)

Zwemmen:
•  Elke vrijdag om 11 u. met samenkomst op de kleine parking van 

Delhaize te Kortenberg

Info en inschrijvingen:
Lena Moens  02 759 42 84

55plusserskortenberg@gmail.com of www.55pluskortenberg.be 
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(CSK Everberg)

35+ En GraaG acTiEf? 
Al enkele jaren organiseert zaalvoetbalclub CSK 
Everberg elke maandagavond om 22 u. in de sporthal 
van Erps-Kwerps zaalvoetbal voor veteranen. In steeds wisselende 
samenstelling wordt er vriendschappelijk gespeeld met allemaal 35-plus-
sers.

Ben je zelf ook ouder dan 35 en zoek je een spannende ontspanning? Kom 
dan gerust eens langs tijdens een van de zaalvoetbalmomenten. Van 
begin september tot eind april vind je CSK Everberg elke maandag om  
22 u. in de sporthal van Erps-Kwerps. Een leuke, ontspannende hobby en 
een aanbod voor iedereen: gewezen zaalvoetballers, gewezen voetballers 

(Davidsfonds Kortenberg)

TEKEn- En ScHiLDErSaTELiEr DaviDSfOnDS

Wil je eenmaal per week in een stressloze omgeving tekenen of schilderen 
en je talenten verder ontwikkelen? Dit kan iedere dinsdagavond van 19 tot 
22 u. door middel van opgelegde oefeningen of vrij werk en ondersteund 
door de atelierverantwoordelijke. Ervaring is niet nodig. De passie telt.

Teken- en schildersatelier Davidsfonds spreekt voortaan af in OC Oud 
Gemeentehuis in Everberg in zaal ‘Paars’ op  de 1ste verdieping. De lessen 
lopen vanaf 15 september 2015 tot en met 14 juni 2016. 

Info en inschrijvingen: 
jean-Marie Beuten

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

(Erfgoedhuis Kortenberg)

HET ErfGOEDHuiS KOrTEnBErG OnDErZOEKT  
‘DE KErMiS’
De Erfgoeddag 2016 gaat over rituelen en tradities. Daarom onderzoekt 
het Erfgoedhuis Kortenberg wat er in de vijf deelgemeenten allemaal 
rondom ‘de kermis’ gebeurde. Het Erfgoedhuis heeft massa’s foto’s van 
kermisprocessies, maar over de rest weinig. Wie heeft er nog foto’s van de 
paardenmolen, de ‘karbitjesmolen’, het frietkot, het smoutebollenkot, het 
eendjes vangen, het schietkot, de botsautootjes, de rups? Ook foto’s van 
de opstelling van deze molens zijn belangrijk.

Het Erfgoedhuis is ook op zoek naar foto’s van de danstenten en spie-
geltenten, zowel over het opstellen ervan als van het gebruik. Bij ker-
missen past ook een kermisdiner. Bestaan er nog foto’s van families op 
het kermisdiner? Wat werd er met kermis opgediend? Wie kwam er 

naar het kermisdiner’? Ook ker-
miskoersen worden niet over het 
hoofd gezien. Foto’s mogen digi-
taal worden doorgestuurd naar  
henri.vannoppen@telenet.be of 
naar monique.meys@telenet.be 
met de vermelding van de 
gemeente, de timing en de perso-
nen, die op de foto afgebeeld staan. 
Elke dinsdag kunnen ze tussen 9 en 
12 u. ook worden binnengebracht 

in het Erfgoedhuis Kortenberg, Dorpsplein 16 te Erps-Kwerps. Dan worden 
ze ook onmiddellijk gescand. Dankzij jullie inzet krijgen we een prachtige 
Erfgoeddag!

Info: Dr. Henri Vannoppen, 02 759 61 19 - 0472 99 50 91 of 
Monique Meys, 02 759 94 60 - 0495 30 92 50

of nog helemaal niet geproefd van de zaalvoetbalsport? Het kan allemaal: 
er is voor iedereen een plekje! En breng gerust een vriend of een kennis 
mee…

Info: www.cskeverberg.be of info@cskeverberg.be
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(Lionsclub Kortenberg Hertog Jan)

HET Zijn jOuW OuDE BriLLEn DiE WE WiLLEn! 

Lions International verzamelt reeds jaren niet meer gebruikte brillen. Deze 
worden voor Europa samengebracht in een validatiecentrum in Le Havre, 
waar ze worden gecontroleerd en waar de sterkte wordt opgemeten. Van 
daar gaan ze naar arme streken, meestal in Afrika, Latijns-Amerika of Azië, 
waar zij via medische organisaties ter beschikking gesteld worden van de 
lokale bevolking.

je kan je brillen binnenbrengen bij de volgende apothekers in een daartoe 
voorziene box:
• Biopharm Vandecasteele, Stationstraat 8, Kortenberg 
• Moons-Massonnet, Leuvensesteenweg 343, Kortenberg
• Moons-Massonnet, Sterrebeeksesteenweg 99, Kortenberg 
• Vandenplas, Schoonaardestraat 139, Meerbeek 
• Spruyt , annonciadenstraat 38, Everberg
• gortz , Dorpsplein 6, Erps-Kwerps 
• Spruyt , Kwerpsebaan 285/a, Erps-Kwerps
• De Coster Lies, Mechelsesteenweg 225, Sterrebeek
• Van Meerbeek – Picard, Mechelsesteenweg 158, Sterrebeek

of je kan Lionsclub Kortenberg vinden op de volgende evenementen:
• 19 september: Braderij Kortenberg
• 17-18 oktober: Wijnproeverij en verkoop Lionsclub, OC Berkenhof
 

Info: www.lionskortenberg.be 

Jaks !
(Scouts & Gidsen Kortenberg)

STarTDaG ScOuTS & GiDSEn 
De Scouts & Gidsen van Kortenberg trappen op zaterdag 12 septem-
ber hun scoutsjaar op gang. Ze rekenen op een massa volk om deze 
heugelijke dag in te zetten.

Iedereen is welkom. nieuwe leden worden verwacht vanaf 13 u. alle 
huidige leden zijn al welkom vanaf 10 u. De jongste leden - de kapoe-
nen - zijn alle kinderen die zes jaar worden vóór 1 januari van het 
lopende scoutsjaar of die in het eerste leerjaar zitten. Voor het scouts-
jaar 2015-2016 zijn alle eerstejaars kapoenen dus geboren vóór 31 
december 2009 of zitten ze in het eerste leerjaar. De oudste leden 
komen terecht bij de jin. Dat zijn alle jongeren die 17 jaar zijn geworden 
in 2015. Zij worden dus 18 jaar in 2016.

Inschrijven kan op zaterdag 12 
september. Kom daarom zeker 
eens kijken, al is het maar om wat meer informatie in te winnen of om 
foto’s van de voorbije kampen te bekijken. 
Op een gewone zondag gaan scoutsactiviteiten door van 14 u. tot 17 u. 
aan de scoutslokalen van GC Colomba. 

Afsluiten doen de Scouts & Gidsen vanaf 17.30 u. met een melkfuif. 
Iedereen mag komen spelen, neem dus zeker je vriendjes mee!
Zaterdag 12 september vanaf 13 u.
Scoutslokalen GC Colomba 

Meer info:
www.scoutskortenberg.be of via de Facebookpagina  

www.facebook.com/scoutsengidsenkortenberg 
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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.

in Kortenberg

Wanneer Wat Organisator Waar info

zo 30/08/15 van 10:00 
tot 13:00 

Gegidst bezoek SlowArt vtbKultuur Kortenberg Park Oude Abdij, Abdijdreef 22, 
Kortenberg

02 759 84 66, 0475 31 57 29,  
guido.craps@vtbkultuur.be,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 9, leden 
€ 8, vooraf inschrijven

zo 30/08/15 van 13:00 
tot 14:00 

3Rouges live op de 
Schoonaerde feesten 

Schoonaerde Feesten Schoonaerde Feesten, 
Weebroekweg 1, Erps-Kwerps

www.schoonaerdefeesten.be

zo 30/08/15 van 11:30 
tot 15:00 

Mosselrestaurant KF De Vrolijke Schutters Polyvalente zaal Erps-Kwerps, Oude 
Baan 10, Erps-Kwerps

lutjeva@gmail.com

ma 31/08/15 van 19:00 
tot 21:00 

Infoavond kantkloslessen Kantschool Kortenberg OC Berkenhof, Beekstraat 25, 
Kortenberg

kantschool.kortenberg@skynet.be

ma 31/08/15 van 20:00 
tot 22:00 

Start Hubevo-
volleyseizoen 

Volleybalclub Hubevo 
Everberg

OC Oud Gemeentehuis, 
Gemeentehuisstraat 11, Everberg

hubevo@telenet.be, www.hubevo.weebly.
com

di 01/09/15    Start badminton 55plus 
Kortenberg

55plus Kortenberg GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 
Kortenberg

www.55pluskortenberg.be

di 01/09/15 van 14:00 
tot 15:30 

Infosessie gehoor en 
gehoorverlies

Lokaal Dienstencentrum 
Kortenberg

OC Berkenhof, Beekstraat 25, 
Kortenberg

gratis, 0491 99 62 24, dienstencentrum@
kortenberg.be

wo 2/9/15 van 14:00 
tot 15:00

Vertellen in de Bib Bib Kortenberg Bibliotheek, Dewalsplein 30, 
Kortenberg

Gratis, reserveren niet nodig, 02 755 22 90, 
http://kortenberg.bibliotheek.be

vr 04/09/15  om 20:00 Algemene vergadering 
verenigingsraad

Verenigingsraad Everberg OC Oud Gemeentehuis, 
Gemeentehuisstraat 11, Everberg

verenigingsraad_everberg@telenet.be

za 05/09/15 van 09:00 
tot 16:00,  za 19/09/15 
van 09:00 tot 16:00  

Lessen kantklossen Kantschool Kortenberg OC Berkenhof, Beekstraat 25, 
Kortenberg

kantschool.kortenberg@skynet.be

za 05/09/15 van 13:00 
tot 23:30 

Busuitstap Stille Waters en 
Sacco & Vanzetti

vtbKultuur Kortenberg Vertrek OC Berkenhof, Beekstraat 
25, Kortenberg

02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.
be, www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 58, 
leden € 53

za 05/09/15 om 19:00 Samen musiceren in 
Staminee in De Klok

KH De Vrolijke Schutters De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-
Kwerps 

lutjeva@gmail.com

zo 06/09/15 van 09:30 
tot 12:00 

Ochtendwandeling 10 km 
te Kortenberg

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrekplaats De Walsplein 30, 
Kortenberg

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

ma 07/09/15    Start lessen 
bloemschikken

Gezinsbond Erps Cafetaria Rusthuis O-L-V. Lourdes, 
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

02 759 93 39, anne.john@telenet.be, € 65, 
leden Gezinsbond € 55

ma 07/09/15 van 19:30 
tot 21:35

Start yogalessen Yogaclub Erps-Kwerps Turnzaal De KlimOp, Kwerpsebaan 
249, Erps-Kwerps

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

di 08/09/15 van 19:00 
tot 21:00

Fietsschool voor 
volwassenen

Sportdienst Parking GC Colomba, 
Wijngaardstraat 1, Kortenberg

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80, € 10

di 08/09/15 van 18:00 
tot 20:30  

Bloed geven (ingang via 
nieuw onthaal)

Rode Kruis Kortenberg Polyvalente zaal van Rusthuis 
O-L-V Lourdes, Dorpsplein 10, 
Erps-Kwerps

nelly_410@hotmail.com,  
http://kortenberg.rodekruis.be

di 08/09/15 en zo 
13/09/15

Gegidst bezoek 
tentoonstelling 'School 
van Tervuren'

vtbKultuur Kortenberg Samenkomst Museum M, Leopold 
Vanderkelenstraat 28, Leuven om 
10.45 u.

02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be, 
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 14, 
leden € 13
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Wanneer Wat Organisator Waar info

wo 9/09/15 en vr 
11/9/15 om 20:00

Voordracht archeologie: 
het mysterie van Everberg 
en de Kruisborrekapel

Erfgoedhuis Kortenberg GC Oud Gemeentehuis, 
Gemeentehuisstraat 11, Everberg

Gratis, reserveren via 02 755 22 80 of 
uitbalie@kortenberg.be

wo 9/09/15 van 14:00 
tot 17:00

Streekwandeling in 
Kraainem

Toerisme Dijleland i.s.m. 
Gidsenbond Dijleland

Vertrek aan Sint-Pancratiuskerk, 
arthur Dezangrélaan, Kraainem

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

wo 9/09/15 van 14:00 
tot 16:00

Inschrijven muzieklessen KH De Verbroedering Erps-
Kwerps

Turnzaal De KlimOp, Kwerpsebaan 
249, Erps-Kwerps

maes.ann@scarlet.be,  
www.verbroedering.be

do 10/09/15 om 19:30 Informatievergadering 
Circulatieplan 
Kortenberg noord

Dienst Mobiliteit GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 
Kortenberg

Inschrijven via circulatieplan@kortenberg.be 
of 02 759 98 28

vrij 11/09/15 van 20:00 
tot 22:00 

Danscursus vtbKultuur Kortenberg GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 
Kortenberg

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 97, 
leden € 92

za 12/9/15 vanaf 14:30 Wekelijkse circuslessen Circusstreken Turnzaal De Klimop, Kwerpsebaan 
249, Erps-Kwerps

www.circusstreken.be,  
circusstreken@hotmail.com

za 12/9/15 vanaf 13:00 Inschrijven muzieklessen Groove Hall OC Berkenhof, Beekstraat 25, 
Kortenberg

www.groovehall.be, € 5 vanaf 21:00

zo 13/09/15 om 09:30 Open Monumentendag 
Industrieel erfgoed in 
Kortenberg

Gemeente Kortenberg Maalderij Lambrechts, Klapstraat 
24, Erps-Kwerps

Gratis, reserveren via 02 755 22 80 of 
uitbalie@kortenberg.be

zo 13/09/15 van 09:30 
tot 12:00 

Ochtendwandeling 8 km 
te Tildonk

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrekplaats De Walsplein 30, 
Kortenberg

016 48 10 03, www.witlooftrekkers.be

ma 14/09/15 van 19:30 
tot 20:30, ma 21/09/15 
van 19:30 tot 20:30, ma 
28/09/15 van 19:30 tot 
20:30   

Start Zumbalessen KVLV Meerbeek OC Atrium, Dorpsstraat 177, 
Meerbeek 

kvlv.meerbeek@yahoo.com

di 15/9/15 van 10:00 
tot 14:30

Rondleiding SlowArt en 
etentje in Oude Abdij

Dienst Vrije Tijd Park Oude Abdij, Abdijdreef 22, 
Kortenberg

Reserveren via 02 755 22 80 of  
uitbalie@kortenberg.be, € 15 

van 16/09/15 tot 
20/09/15   

5-daagse reis langs de 
oevers van de Duero

vtbKultuur Kortenberg Vertrek OC Berkenhof, Beekstraat 
25, Kortenberg

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

woe 16/09/15 om 
20:00

Cursus: een tuin om van te 
smullen

Milieudienst Kortenberg 
i.s.m. Velt

Administratief Centrum, zaal 
Blauwgrond

Inschrijven: milieu@kortenberg.be of  
02 755 22 18

do 17/09/15 van 08:30 
tot 19:00 

Bezoek aan het kasteel 
van  Modave

Curieus Kortenberg OC Berkenhof, Beekstraat 25, 
Kortenberg

0476 92 40 85,  
curieus.secretariaat@telenet.be, € 60,  
niet-leden € 65

do 17/09/15 van 19:00 
tot 22:00   

Café creatief Femma Erps-Kwerps De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-
Kwerps 

02 757 29 06, chrdemuynck@gmail.com, 
www.femma.be/erps-kwerps

do 17/09/15 om 19:30 Informatiemoment anPR-
camera's

Dienst Mobiliteit GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 
Kortenberg

Inschrijven via mobiliteit@kortenberg.be of 
02 759 98 28

van 19/09/15 tot 
21/09/15   

Kermis te Erps-Kwerps Dorpsplein Erps-Kwerps, 
Dorpsplein 1, Erps-Kwerps

www.kortenberg.be

za 19/09/15 van 10:30 
tot 13:00 

Tweedehandsbeurs 
Kinderkledij (tot 16 jaar) 
en zwangerschapskledij

't Akkosjeke GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 
Kortenberg

www.akkosjeke.be

zo 20/09/15 van 13:30 
tot 18:00 

90 jaar KVLV Meerbeek KVLV Meerbeek OC Atrium, Dorpsstraat 177, 
Meerbeek 

kvlv.meerbeek@yahoo.com

zo 20/09/15 van 08:40 
tot 17:00 

Dagtocht 21 km te Retie Wandelclub Witlooftrekkers Vertrekplaats: De Walsplein, 
Kortenberg

0473 34 24 11, www.witlooftrekkers.be

zo 20/09/15 om 14:00 Begeleide bezoekdag 
kunstexpo SlowArt

Werkgroep beeldende 
kunsten Kortenberg

Park Oude Abdij, Abdijdreef 22, 
Kortenberg

Gratis, reserveren via 02 755 22 80 of 
uitbalie@kortenberg.be, www.slow-art.be
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Wanneer Wat Organisator Waar info

di 22/09/15 van 19:30 tot 
22:30,  woe 23/09/15 van 
09:30 tot 12:30, van 13:30 
tot 16:30,  van 19:30 tot 
22:30,  do 24/09/15 van 
19:30 tot 22:30 

Bloemschikken Die Blomme OC Berkenhof, Beekstraat 25, 
Kortenberg

02 759 43 34, miafransen@telenet.be

woe 23/09/15 van 
19:45 tot 22:00 en woe 
30/09/15 van 19:45 tot 
22:00 

Dansen op liedjes van 
Claude François

Femma Erps-Kwerps OC De Zolder, Kwerpsebaan 251, 
Erps-Kwerps

02 759 85 25 (tussen 19:00 en 22:00), 
kpt@skynet.be, www.femma.be/
erps-kwerps, € 18, Femma-leden (én 
inwonende gezinsleden) € 12   

woe 23/09/15 van 
14:00 tot 17:00 

Streekwandeling in 
Kortenberg

Toerisme Dijleland i.s.m. 
Gidsenbond Dijleland

Ingang Administratief Centrum, De 
Walsplein 30, Kortenberg

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

do 24/09/15 van 13:45 
tot 17:45   

Dansnamiddag voor 
senioren

Senioren adviesraad 
Kortenberg i.s.m. 
gemeentebestuur

GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 
Kortenberg

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

vrij 25/09/15 van 20:00 
tot 22:30 

Beeldreportage: 
Dominicaanse republiek, 
in de voetsporen van 
Colombus

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof, Beekstraat 25, 
Kortenberg

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

vr 25/9/15 van 18:00 
tot 22:00, za 26/9/15 
van 11:30 tot 14:00 en 
van 17:00 tot 22:00, zo 
27/9/15 van 11:30 tot 
14:30

Mosselfestijn Sporting Kortenberg Kantine Sporting Kortenberg, 
Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
(langs voetbalpleinen)

02 759 99 77

nog tot zo 27/09/15   SlowArt wandelroute Werkgroep beeldende 
kunsten Kortenberg

Park Oude Abdij, Abdijdreef 22, 
Kortenberg

Gratis, www.slow-art.be

zo 27/09/15 van 14:30 
tot 17:30 

Streekwandeling in 
Kortenberg

Toerisme Dijleland i.s.m. 
Gidsenbond Dijleland

Ingang Administratief Centrum 016 31 18 61, info@toerismedijleland.be, 
www.toerismedijleland.be

di 29/9/15 van 19:00 
tot 21:00

Infoavond: De nieuwe 
vzw-wetgeving

Cultuurraad Kortenberg Kleine zaal, GC Colomba, 
Wijngaardstraat 1, Kortenberg

Gratis, reserveren via 02 755 22 80 of 
uitbalie@kortenberg.be

di 29/09/15 van 20:00 
tot 23:00 

Wijn(proef)avond 
Languedoc Roussillon

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof, Beekstraat 25, 
Kortenberg

 02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be, 
www.vtbkultuur.be/kortenberg,  € 25, 
leden € 23

wo 30/9/15 om 20:00 Lezing: Vragen over de 
islam

Bib Kortenberg i.s.m. Femma 
Kortenberg

Bibliotheek 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be, 
www.femma.be/kortenberg, femma.
kortenberg@gmail.com, € 5 

nog tot 18/10/15   Inzameling oude brillen Lions Kortenberg Groot-Kortenberg & Sterrebeek, 
Leuvensesteenweg 320, Kortenberg

www.lionskortenberg.be

nog tot 15/10/15   Ga op schattenjacht en 
win een mooie prijs!

Interleuven Rattenkasteel Erps-Kwerps, Oude 
Baan 43, Erps-Kwerps

016 23 58 36, info@interleuven.be,  
www.interleuven.be

aDRESSEn

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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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, 
Ilse Dhont, 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 oktober 2015.  
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 augustus 
2015 worden ingediend.  Voorstellen voor het novembernummer van 
Zoeklicht moeten ten laatste op 25 september 2015  worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast. 

De volgende redactieraad vindt plaats op dinsdag 1 september 2015 om  
16 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteres-
seerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de 
redactieraad willen bijwonen.

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

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
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be 016 26 94 37
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
welzijnshuis (OCMW): welzijnshuis@kortenberg.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

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 activi-

teitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de 
uiTdatabank.be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende vereni-
gingen. andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar 
deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)

•   als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te 
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een 
invulformulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De 
precieze instructies en de invulformulieren vindt u op de gemeentelijke 
webstek: www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)

Dit moet ten laatste op 25 augustus gebeuren voor het oktobernummer, en 
ten laatste op 25 september voor het novembernummer. Deze deadlines zul-
len strikt worden toegepast.  
activiteiten die in de uiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien 
ook automatisch verschijnen in de uiTagenda op de gemeentelijke web-
stek 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.

in Kortenberg




