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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Gratis veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) of op de webstek www.apotheek.be.
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). De raadplegingen in het weekend en op feestdagen vinden plaats in de centrale wachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36 te Leuven.

Maandag 19 september

Huisvuilkalender

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

Dinsdag 6 september: huisvuil
Vrijdag 9 september: papier en karton
Dinsdag 13 september: pmd en gft
Dinsdag 20 september: huisvuil
Dinsdag 27 september: pmd en gft
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Wachtdienst dierenartsen

Gratis fietsgraveren

Wachtdienst tandartsen

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
3-4 september: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
10-11 september: Dr. Vankets - 02 720 51 77
17-18 september: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
24-25 september: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
3-4 september: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21

Pensioenzitdagen



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

Sinds 1 oktober 2015 zijn de zitdagen van het RSVZ (Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) en de RVP (Rijksdienst voor
Pensioenen) geoptimaliseerd met het oog op een maximale toegankelijkheid. Info: www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 5 september van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Parcé van het
Administratief Centrum ( 1ste verdieping ). Deze dienst is gratis.
U kunt voor juridisch advies wel elke maandag van 9 tot 11.45 u. gratis
terecht bij de Sociale Dienst van het Welzijnshuis. 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 0471 85 03 77 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

Woensdag 7 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
GEMEENTERAAD VAN 27 JUNI 2016
• De gemeenteraad keurde de jaarrekening van de gemeente voor 2015
volgens de Beleids- en Beheerscyclus goed. Het resultaat op kasbasis
bedraagt 16.750.087,62 euro, de autofinancieringsmarge 4.976.164
euro. De balans op 31 december 2015 werd vastgesteld op
86.642.901,06 euro in activa en passiva.
• De gemeenteraad stelde de eerste budgetwijziging van het dienstjaar
2016 vast en keurde de aanpassing van het financieel meerjarenplan
voor de periode 2014-2019 goed.
• De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de processen-verbaal van
het kasonderzoek van de gemeente op 29 februari, 31 maart, 30 april
en 31 mei 2016.
• In het kader van de uitgifte van het nieuwe thesaurieprogramma van
100 miljoen euro door de financieringsintercommunale Finilek wordt
de hoofdelijke borgstelling van de gemeente verlaagd van 3.923.051
euro naar 1.213.000 euro. Hierbij dient onderstreept dat de gemeente
alleen hoofdelijk borg staat voor haar eigen verbintenissen aangegaan
met het oog op het verwerven van aandelen in distributiebeheer of
andere strategische participaties door Finilek en niet voor de verbintenissen van andere gemeenten.
• Het arbeidsreglement voor het personeel van de gemeentelijke basisscholen in Kortenberg werd aangepast en goedgekeurd door de
gemeenteraad. Ook het schoolreglement voor deze scholen werd aangepast en goedgekeurd.
• De gemeenteraad besliste om in de gemeentelijke gebouwen wifi te voorzien. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het ICT-raamcontract van de stad
Brugge waarop de gemeente eerder intekende. De eenmalige investeringskost zal 40.000 euro exclusief btw bedragen. Daarnaast zal er maandelijks
666,75 euro moeten worden betaald voor de exploitatiekosten.
• De gemeenteraad besliste om een onderhandelingsprocedure op te starten
voor de huur van beamers voor de gemeentelijke basisscholen voor een
periode van 5 jaar. Het bestek hiervoor werd goedgekeurd. De kost over 5
jaar wordt geraamd op 50.000 euro inclusief btw.
• De gemeenteraad besliste om toe te treden tot het raamcontract ‘RFID zelfuitleen voor bibliotheken’via VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant. Er zullen in het kader van dit raamcontract onmiddellijk drie all-in-one-zelfuitleenbalies, beveiligingspoortjes
en personeelsstations inclusief toebehoren worden aangekocht. De
geraamde kost bedraagt 49.627,18 euro inclusief btw en omvat de aankoop en de onderhoudskost gedurende de eerste 36 maanden.
• De gemeenteraad keurde het gemeentelijk zwaarvervoerplan goed. In
het beleidsplan was de doelstelling geformuleerd om doorgaand zwaar

Foto: Evgenia Belyaeva

verkeer te weren in 85% van de straten van de gemeente. Het zwaarvervoerplan dat nu is goedgekeurd door de gemeenteraad laat nog slechts
één oost-westas en één noord-zuidas toe voor doorgaand zwaar vervoer.
In de nabije toekomst zal in de dorpskernen en in de woonstraten alleen
nog zwaar 'bestemmingsverkeer' toegelaten zijn. Zo wordt ook vermeden dat vrachtwagens sluipwegen gebruiken in de gemeente om de
regeling voor 'rekeningrijden' voor vrachtverkeer te ontwijken. In het
zwaarvervoerplan is een concreet actieplan geformuleerd voor het
vrachtwagenverkeer, het openbaar vervoer en het landbouwverkeer.
Bovendien is er ook voorzien dat op de Leuvensesteenweg in het centrum van Kortenberg laad- en loszones zullen worden aangelegd, opdat
het verkeer er tijdens de spitsuren niet langer zou worden gestremd.
• De schepen van Ruimtelijke Ordening geeft toelichting bij de stand van
zaken van de waterbeheersingswerken.
• De gemeenteraad keurde de opdracht, raming en lastvoorwaarden goed
voor het verbeteren van voetweg 24. De kost wordt geraamd op
46.352,38 euro inclusief btw.
• De rooilijn van de gedeeltelijk te wijzigen voetwegen met nummers 38,
39 en 40 langs de Diestbrugstraat te Erps-Kwerps werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad en ter goedkeuring voorgesteld aan de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. De wijzigingen worden
voorgelegd aan de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant. Voor de
gedeeltelijke verlegging van deze voetwegen moet de meerwaarde vermeld in het schattingsverslag betaald worden.
• De leden van de gemeenteraad namen kennis van briefwisseling.
• Gemeenschapswacht Tom Belis werd door de gemeenteraad aangesteld
als GAS-ambtenaar. Dit wil zeggen dat hij voortaan inbreuken kan vaststellen die met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) bestraft
kunnen worden.
• Ook volgende punten werden besproken: de verkeersstromen in de
Vierhuizenstraat en het Hogenbos.

Volgende gemeenteraad
Maandag 5 september 2016
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.
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Lokale economie
KORTENBERGSE KLANTENDAG
Met steun van de Raad voor Lokale Economie Kortenberg organiseert
UNIZO Kortenberg op zaterdag 24 september de Kortenbergse
Klantendag met braderie. De bezoekers worden door de handelaars verwend op een verkeersvrije Leuvensesteenweg. De opening is om 12 u. en
de Klantendag duurt tot 19 u. Doorlopend kunt u de diverse stands
bezoeken, er vinden demonstraties plaats van sportverenigingen, verschillende muziekoptredens, talrijke eet-en drankenstands, en natuurlijk
zijn er de springkastelen en kermisattracties voor de kinderen.
De Leuvensesteenweg is verkeers- en parkeervrij van 8 tot 21 u. vanaf
de Karterstraat-Stationstraat tot het De Walsplein. De nodige omleidingen worden voorzien en de Hofstraat wordt aan één zijde parkeervrij
gemaakt. De organisatoren vragen uitdrukkelijk dat deze tijdelijke verkeerswijziging door iedereen gerespecteerd wordt. Volgende parkings
zijn voorzien en vrij te gebruiken: AD Delhaize Stationstraat, de parking
van de kerk (via de Brouwerijstraat komende van richting Leuven en via
de Beekstraat komende van richting Brussel) en het De Walsplein.
Handelaars of verenigingen die nog willen deelnemen moeten dringend contact opnemen met Erik Vangrunderbeeck via 02 759 9515 of
grunassur@portima.be. De inschrijvingen worden definitief afgesloten
op 5 september. Standhouders die specifieke vergunningen nodig hebben moeten deze vergunningen zelf in orde brengen en kunnen voorleggen aan de bevoegde instanties.

Burgerzaken
NASCHOLING VEREIST VOOR VERLENGING
VAKBEKWAAMHEID RIJBEWIJS CATEGORIE C
De FOD Mobiliteit en vervoer meldt dat de vakbekwaamheid van titularissen van een rijbewijs categorie C, verworven vóór 10 september
2009, geldig is tot 9 september 2016. Als u de vakbekwaamheid wenst
te verlengen, moet u 35 uren nascholing volgen.
Houd er rekening mee dat u het nieuwe rijbewijs niet onmiddellijk ontvangt maar dat er tussen de aanvraag en de levering een wachttijd van
een week gerekend wordt. Wacht dus zeker niet tot het laatste moment
om uw rijbewijs aan te vragen.
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Mobiliteit
NIEUW! LIJN 658 KORTENBERG – LEUVEN

28

40

Veltem-Beisem
Steenweg

Winksele
Schoonzicht

Sint-Jozefkliniek
Craenenplein
Staca

Kortenberg

Schoonaarde

Kluis
Sellekensstraat

halte
hoofdhalte
hoofdhalte met
belangrijke aansluiting
tariefzone
tariefzonegrens

MET UW OMNIPAS 65+ REIST U ZORGELOOS EN GOEDKOOP
Naar de kapper? Een uitstapje met de kleinkinderen? Of gaan lunchen
met vrienden? De chauffeurs van De Lijn brengen u met plezier overal
naartoe. Vlakbij huis of wat verder weg. Want met uw Omnipas 65+
reist u overal in Vlaanderen onbeperkt met elke bus en tram van De Lijn.
En dat tegen een voordeeltarief!
Voor minder dan 1 euro per week geraakt u overal met de
Omnipas 65+!
Voor uw abonnement betaalt u slechts 51 euro voor een heel jaar. Zo
hebt u altijd een geldig vervoerbewijs op zak. En dat is mooi meegenomen. Zwaar beladen na het winkelen of moe na een dagje in de weer?
Stap dan gewoon de bus of tram op, zelfs al moet u maar één halte
verder.
Uw Omnipas 65+ verlengen?
U ontving in juli een brief van De Lijn waarmee u uw abonnement kunt
verlengen.
Ontving u geen brief of ging de brief verloren? Bel dan het infonummer
070 220 200 (0,30 euro/minuut) om een nieuwe verlengingsbrief aan
te vragen.

Station

Leuven

Wilt u een Omnipas 65+ bestellen?
1. Surf naar www.delijn.be/tarieven en vul het aanvraagformulier in of
ga naar een Lijnwinkel in uw buurt en vul daar een aanvraagformulier in.
2. Na ontvangst van het aanvraagformulier stuurt De Lijn u binnen de
10 werkdagen een overschrijvingsformulier toe.
3. Na betaling wordt uw MOBIB-kaart met daarop uw Omnipas 65+
abonnement binnen de 10 werkdagen opgestuurd. Vanaf dan kunt u
zorgeloos op stap met alle bussen en trams van De Lijn.

lijntraject

De komst van lijn 658 biedt een oplossing voor de capaciteitsproblemen op lijn 358. Deze nieuwe lijn zorgt ervoor dat het aanbod en comfort voor de reizigers op dit traject verbeteren.
Raadpleeg de dienstregeling van lijn 658 op www.delijn.be

07

Kortenberg - Leuven

Deze lijn volgt tussen Kortenberg en Leuven hetzelfde traject als de
reeds bestaande lijn 358 Brussel – Kortenberg – Leuven (via de N2). In
Leuven rijdt lijn 658 echter via de Lüdenscheidsingel (de ring) en niet
door de binnenstad ( zie kaart ).

26

658

Vanaf donderdag 1 september 2016 rijdt er, bovenop de
bestaande lijn 358, een nieuwe lijn tussen Kortenberg en Leuven. Lijn
658 Kortenberg – Leuven rijdt tijdens de spitsuren op weekdagen in de
schoolperiode tussen Kortenberg Staca en Leuven Station.
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GAMV ORGANISEERT OPEN RAADSVERGADERING 13 SEPTEMBER 2016
GEMEENTEBESTUUR

De inwoners van Kortenberg kunnen in verschillende adviesraden het
gemeentebestuur adviseren bij het nemen van beslissingen. De GAMV
is de adviesraad die mobiliteit en verkeersveiligheid ter harte neemt.
Agendapunten in verband met knelpunten, gevaarlijke situaties, allerhande problemen, mogen door de leden ingediend worden.
Op dinsdag 13 september 2016 organiseert de GAMV een open
raadsvergadering die start met een interactieve voordracht met als
thema ‘De zwakke weggebruiker’. Deze zal verzorgd worden door het
BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid). Dit onderwerp
belangt zeker ouders met schoolgaande kinderen aan.

Aarzel niet om uw straat, uw wijk, uw buurt of uw dorp te vertegenwoordigen en hun problemen aan te kaarten. Door de specifieke ligging
van Kortenberg en door de oude dorpskernen liggen mobiliteit en verkeersveiligheid gevoelig bij onze inwoners.
Wilt u graag uw stem laten horen? Grijp dan deze kans om echt te
participeren in de gemoedelijke sfeer van de GAMV-vergadering.
De GAMV-vergaderingen hebben, behalve tijdens de schoolvakantie,
plaats iedere tweede dinsdag van de maand om 20 u. op de derde verdieping van het Administratief Centrum. Iedereen is van harte welkom
op dinsdag 13 september vanaf 19.50 u. in de Raadzaal.

Deze open raadsvergadering heeft tot doel nieuwe leden aan te trekken, niet
alle leeftijdsgroepen zijn immers in deze adviesraad vertegenwoordigd.

Ruimtelijke Ordening
ENERGIEPREMIES IN BEWEGING
GEMEENTEBESTUUR

Netbeheerder Eandis hervormt vanaf januari 2017 de energiepremies.
Sommige premies zullen verdwijnen of afgebouwd worden. Maak er dus dit
jaar nog snel gebruik van.
De huidige premies voor dakisolatie, muurisolatie, beglazing, vloerisolatie en zo
meer worden verlengd tot eind 2016. Enkel met eindfacturen gedateerd in
2016 kunt u er nog gebruik van maken. U heeft dus nog enkele maanden de
tijd om offertes op te vragen, de werken te laten uitvoeren en te laten factureren. U vindt alle voorwaarden op www.eandis.be bij het luik‘Energie besparen’.
Wijzigingen in 2017
•	De E-peilpremie voor nieuwbouw verdwijnt (voor bouwaanvragen vanaf
2017)
• De premies voor
• zonneboiler, muurisolatie (spouw, buitenmuur) en vloerisolatie blijven
• dakisolatie en hoogrendementsbeglazing gaan omlaag
•	warmtepompen gaan omhoog en worden een vast bedrag per type
warmtepomp
•	muurisolatie en superisolerend glas (combinatiepremie) kunnen nog
aangevraagd worden indien de eerste investering werd uitgevoerd in
2016 en de eindfactuur van de tweede investering dateert van 2017,
uiterlijk 12 maanden na de eerste investering
• NIEUW: premie voor binnenmuurisolatie

Nieuwe totaalrenovatiebonus
Voor een uitgebreide renovatie ontvangt u vanaf 2017 een bonus bovenop
de individuele premies. Zeven investeringen komen in aanmerking: dakisolatie, beglazing, muurisolatie, vloerisolatie, warmtepomp, zonneboiler en
ventilatie. Voorwaarde is dat u minstens drie of meer van deze investeringen
binnen een termijn van vijf jaar realiseert. De bonus varieert tussen 1.250
euro en 4.750 euro, afhankelijk van het aantal uitgevoerde werkzaamheden.
Info: Woonwijzer, 0471 85 03 77,
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
Openingsuren: woensdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.,
donderdag op afspraak van 13.30 tot 16 u.

Zoeklicht · Kortenberg
september 2016

7

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

ROZE ZAK ‘ZACHTE PLASTICS’ VERKOOPT BETER DAN VERWACHT –
NA UITPUTTING VOORRAAD ENKEL TE KOOP OP HET CONTAINERPARK

De verkoop van de roze zakken, die begin juli gestart is, verloopt zodanig vlot dat na enkele weken tijd de bestelde voorraad reeds bijna is
uitgeput. Voorlopig zijn er nog rollen beschikbaar in de lokale supermarkten en aan het onthaal van het Administratief Centrum, maar een
nieuwe levering is pas voorzien eind september. EcoWerf zal voorlopig
enkel zakken verkopen via het containerpark. EcoWerf wenst zich te
verontschuldigen voor dit ongemak. Wie nog geen roze zakken kocht,
maar wel al wil sorteren, kan in tussentijd zachte plastics wel al verzamelen in een gewone plastic zak. Deze kunt u dan achteraf gewoon in
de roze zak stoppen en afgeven op het containerpark.

Drugs- en Alcoholpreventie
SLAAPWEL?!
GEMEENTEBESTUUR

Slaapwel. Een veel gebruikte uitdrukking door Vlamingen voor het slapengaan. Maar, slaapt u wel? In Vlaanderen gebruikt één op drie
65-plussers een slaappil om de slaap te kunnen vatten, in de woonzorgcentra loopt dit aantal zelfs op tot één op twee! Vanaf de leeftijd
van 44 jaar stijgt het gebruik van slaapmedicatie snel en zelfs bij jongeren is het niet onbekend. Uit een leerlingenbevraging bij secundaire
scholen bleek dat 6% van de 12- tot 18-jarigen het laatste jaar slaapof kalmeringsmedicatie gebruikte.
Slapen is geen evidentie. Is een slaappil een goed idee? Het kan tijdelijk
een oplossing lijken, maar is niet zonder risico. Slaapmiddelen zijn verslavend en niet bedoeld voor langdurig gebruik. Na verloop van tijd
wordt het effect minder en zult u meer nodig hebben om hetzelfde
effect te voelen. Hierdoor zult u zonder pil zelfs niet meer in slaap geraken. Dan is een fysieke afhankelijkheid reeds opgetreden.
Stoppen of minderen met slaapmedicatie, in samenspraak met uw huisarts, is altijd een goed idee, ongeacht uw leeftijd. Bij afbouwen van slaapmedicatie verbetert uw slaap- en levenskwaliteit. 65-plussers die gestopt
zijn geven aan meer kwaliteitsvolle relaties te hebben met (klein)kinderen
en minder suf te zijn overdag. Ook vallen ze minder en zijn ze actiever.
Kris Baert, leraar, zanger en voormalig Radio 2-journalist, kan er van
meespreken. Hij kampte tien jaar lang met slaapproblemen. Onder
meer stress en het verlies van zijn vader zorgden ervoor dat hij

voortdurend lag te piekeren en de slaap niet kon vatten. Hij zag uiteindelijk maar één oplossing: de slaappil. Tien jaar lang was hij er flink aan
verslaafd. Tot het echt niet meer kon. Kris zocht hulp, en zo won hij,
gelukkig genoeg, zijn felle strijd tegen de slaappil!
Met een vleugje lichtvoetigheid, emotie en humor brengt Kris zijn verhaal
in de voorstelling ‘Hoe slapen weer een zaligheid werd’. Dit wordt afgewisseld met prachtige, Nederlandstalige liedjes die iets te maken hebben
met slapen. Gitarist Eddy Peremans begeleidt hem op sublieme wijze.
De intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiedienst H3K organiseert
de voorstelling ‘Hoe slapen weer een zaligheid werd’ op donderdag 6
oktober om 19 u. in GC Den Breughel te Haacht. De toegang is gratis,
maar inschrijven is vereist via drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of
016 26 94 37.
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Digitale Week
GEMEENTEBESTUUR

DIGITALE WEEK

Hebt u het gevoel nog niet helemaal mee te zijn met het digitale tijdperk?
Wilt u meer te weten komen over de nieuwe digitale toepassingen?
Tijdens de Digitale Week van 8 tot en met 16 oktober 2016 kunt u uw
kennis bijspijkeren. De Digitale Week (www.digitaleweek.be) is een initiatief van LINC vzw.

DE BIB ORGANISEERT SAMEN MET DE
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Digitale Wandeling
De wereld rondom ons zit vol met technologische snufjes. Wandel
samen met een gids doorheen Kortenberg en ontdek stap voor stap
wat digitale toepassingen zoals een gps, gratis wifi-netwerken en
handige apps van De Lijn en NMBS voor meerwaarde kunnen bieden
en hoe ze precies werken.

Praktisch
Zaterdag 8 oktober om 14 u.
Inschrijven vóór 19 september 2016 – maximaal 12 deelnemers
Afspraak in de inkomhal van het Administratief Centrum
Gratis
Meebrengen: uw smartphone of tablet, liefst ook mobiel dataverkeer (3G / 4G)
Deze digitale wandeling wordt in het kader van de Seniorensportdag
herhaald op dinsdag 11 oktober om 13 u. met vertrek aan GC
Colomba. Om hieraan deel te nemen moet u 55-plusser zijn en het
inschrijvingsgeld voor de Seniorensportdag betalen, namelijk € 4
voor inwoners van Kortenberg en € 5 voor niet-inwoners. U kunt dan
ook deelnemen aan de andere activiteiten van de Seniorensportdag.
Meer info hierover in het oktobernummer van Zoeklicht.

Noteer volgende data en activiteiten in uw kalender en als u één of meerdere van de activiteiten wil bijwonen, schrijf u dan vanaf maandag
5 september zo snel mogelijk in via de UiTbalie in de Bib (uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80), want het aantal deelnemers
is beperkt.

HET WELZIJNSHUIS ORGANISEERT SAMEN MET SENIORNET VLAANDEREN :

Wat is een gebruikersnaam of
account? Hoe maakt u die aan?
Een gebruikersnaam of account hebt u vaak nodig om toegang te
krijgen tot bijvoorbeeld een verkoopsite, Facebook, e-mail of om
apps te gebruiken op uw computer, tablet of smartphone. Hij dient
om u te identificeren. De Engelse termen die ook vaak worden
gehanteerd zijn 'user', 'user account', 'account', 'user id' (van user
identity) of 'userid'. U krijgt eerst uitleg over het waarom van een
gebruikersnaam en leert er daarna een aanmaken.
Maandag 10 oktober van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, zaal Harmonie
Meebrengen: uw eigen tablet, computer, smartphone

Kopen en verkopen op internet
Kopen op het internet heeft verschillende voordelen: u kunt rustig
thuis producten en prijzen vergelijken van verschillende webshops
en dan bestellen wat u het beste past. U leert hoe u zich kunt registreren, op welke manieren u online kunt betalen en waar u zeker op
moet letten, zodat u geen onaangename verrassingen tegenkomt.
Behalve op webshops kunt u ook op verschillende tweedehandssites
zelf producten verkopen of kopen.
Maandag 10 oktober van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, zaal Harmonie
Meebrengen: uw eigen tablet, computer, smartphone
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V-test, vergelijk en kies welke
energieleverancier het goedkoopste is
Er zijn vandaag zoveel
energieleveranciers en
allemaal hebben ze verschillende
prijzen.
Daarnaast worden de
heffingen van de overheden aanzienlijk verhoogd. En dan komt de vraag: wat zal ik nu meer moeten betalen voor
mijn energieverbruik? De VREG heeft een online V-test ontwikkeld
waarmee iedere Vlaming gemakkelijk kan nagaan tussen welke leveranciers hij kan kiezen en wat zijn jaarverbruik bij elk van hen zou kosten. Zowel elektriciteit als gas worden bekeken, evenals de verschillende mogelijke contracten per leverancier. De resultaten zijn een
schatting en geen exacte prijsvoorspelling van uw eindafrekening.
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Woensdag 12 oktober van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, zaal Harmonie
Meebrengen: uw eigen tablet, computer, smartphone

Spreekuur, is mijn computer veilig?
We horen regelmatig in de media dat hackers trachten binnen te geraken op computers, via het internet of via e-mails. Daarnaast krijgt u op
uw pc soms ook rare boodschappen die u niet begrijpt. Per persoon
wordt een half uur voorzien om samen
met de pc-dokter uw computer na te
kijken: is de harde schijf niet te vol, is er
een antivirusprogramma actief en worden de updates automatisch binnengehaald. Dat Windows in de laatste Service
Pack staat is belangrijk, maar ook over internet, e-mail en internetbankieren krijgt u heel wat nuttige tips.

Dinsdag 11 oktober tussen 14 en 17 u. – op afspraak – GC Colomba
Meebrengen: uw laatste energieafrekening, eventueel een stick om de
vergelijking op te slaan

Donderdag 13 oktober van 14 tot 17 u. – op afspraak (30 minuten per persoon)
OC Berkenhof, zaal Harmonie
Meebrengen: uw eigen computer of tablet

Plan uw daguitstap, weekend, reis

Filmen, fotograferen en muziek
beluisteren met uw smartphone of tablet

Wilt u uw volgende uitstap of reis voorbereiden, dan kunt u hiervoor
gebruik maken van allerlei websites. U kunt veel info vinden op de
websites van de gemeenten die u wilt bezoeken. Via Google Earth kunt
u kijken waar een hotel, restaurants en toeristische bezienswaardigheden liggen, u kunt zelfs de omgeving bekijken via streetview. U kunt
een hotel en vlieg- of treinticket aankopen via internet. Er worden computers voorzien voor de deelnemers, maar u kunt eventueel uw eigen
computer of tablet meebrengen.
Woensdag 12 oktober van 9 tot 12 u. – OC Berkenhof, zaal Harmonie
Meebrengen: eventueel uw eigen computer of tablet indien u dat wenst

Vandaag lijkt het wel of u alles kunt met uw
smartphone of tablet. De kwaliteit van foto’s
en filmpjes is veel verbeterd. U kunt deze
foto’s en filmpjes rechtstreeks op uw facebookpagina plaatsen of delen met anderen.
U kunt ook muziek downloaden en afspelen.
Vrijdag 14 oktober van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, zaal Harmonie
Meebrengen: uw eigen tablet of smartphone (vermeld het merk ervan
bij uw inschrijving)

Handige apps
Een app, kort voor application (toepassing), is een stukje software dat u kunt
installeren op uw smartphone, tablet of
computer. U vindt deze apps voor uw
IPhone of IPad in de Apple AppStore.
Voor uw smartphone of tablet gaat u
naar Android, het besturingssysteem van Google. U verneemt waar u
veilig apps kunt downloaden en hoe u kunt zoeken naar de juiste app.

Praktisch
Voor elk van de activiteiten van het Dienstencentrum betaalt u € 3 als inwoner van Kortenberg. Niet-inwoners betalen € 6 per activiteit. Er kunnen
telkens maximaal 16 deelnemers deelnemen aan een activiteit. De V-test
op 11 oktober is gratis en daarvoor is er ook geen beperking van het aantal
deelnemers. Meer info: 0491 996 224 of dienstencentrum@kortenberg.be
Inschrijven: UiTbalie Bib, 02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be
Noteer ook alvast dat het Dienstencentrum van Kortenberg in oktober een
basiscursus pc voor beginners organiseert. U leest er alles over in het oktobernummer van Zoeklicht.
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Welzijn
PLANTJESWEEKEND
Van 16 tot en met 18 september zet de Kortenbergse Welzijnsraad
opnieuw zijn schouders onder het Plantjesweekend van Kom op tegen
Kanker. Ook dit jaar staan er in Groot-Kortenberg opnieuw plantjespunten
waar de azalea’s verkocht worden voor het goede doel. In 2015 leverde de
plantjesverkoop een recordbedrag van 2 miljoen euro op! Wilt u zich hier

graag voor inzetten en van 2016 opnieuw een recordjaar maken? Neem een
azaleaplantje mee naar huis en steun zo Kom op tegen Kanker! De opbrengst
gaat integraal naar steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten.
Meer info: www.komoptegenkanker.be

ACTIVITEITEN IN DE ONTMOETINGSRUIMTE
VAN OC BERKENHOF

Dag van de Wol

Internationale dag van de Chocolade

Naar aanleiding van de Dag van de Wol, nodigt Ontmoetingscentrum
Berkenhof alle brei-, haak-, vilt- en andere enthousiastelingen uit voor
het Hobby- en Breicafé op donderdagnamiddag 8 september van
13.30 tot 16 u. Hier is gelegenheid om samen iets te drinken, een stukje
taart te eten, en vooral samen brei-ideeën en -technieken onderling uit
te wisselen. Er zal gratis wol beschikbaar zijn in de Ontmoetingsruimte.
Beheerst u een speciale techniek of wilt u graag uw werk tonen aan
anderen? Iedereen is welkom om demonstraties te geven en zijn of haar
werk te delen met andere geïnteresseerden.

Op dinsdag 13 september is het Internationale dag van de
Chocolade. Om dit te vieren nodigt Ontmoetingscentrum Berkenhof alle
chocoladeliefhebbers uit voor een chocoladefondue. Wie wenst, kan bij
het bestellen van een drankje een fruitbrochette krijgen die hij of zij
naar hartenlust kan doppen in de chocolade. Ideaal voor tijdens een
gezellige babbel! Iedereen welkom van 13.30 tot 16 u.

Praktisch
Donderdag 8 september van 13.30 tot 16 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
Gratis

Praktisch
Dinsdag 13 september van 13.30 tot 16 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
€ 2,50
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Welzijnshuis
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
•	het Nederlands oefenen van anderstaligen in de oefenklas of in
Café Combinne?
•	asielzoekster Naima mee wegwijs maken bij haar inburgering in
Kortenberg?
•	de brievenbus leegmaken bij Jef die tijdelijk in het hospitaal is
opgenomen?
•	het wekelijkse dorpsrestaurant mee verzorgen?
•	de vuilbak buitenzetten voor uw zieke buurvrouw?
•	meewerken in tweedehandskledingwinkel De Kapstok?
•	een leuk knutselwerkje begeleiden voor de senioren in het
Dienstencentrum?

Het Welzijnshuis Kortenberg zoekt, ter ondersteuning van de maatschappelijk werkers, vrijwilligers. Dankzij het grote aanbod aan taken is
er voor elk wat wils. Iedereen kan met zijn eigen talent, vanuit een
specifieke interesse en persoonlijke tijdsinvestering bij het Welzijnshuis
terecht voor een boeiende en deugddoende vrijwilligersjob!
Wilt u als vrijwilliger
•	een paar kindjes van het eerste leerjaar naschools helpen met hun
huistaken en lessen in een Kubusklasje?
•	Jeanne vervoeren naar de kapper en het ziekenhuis met de mindermobielencentrale?
•	een gezelschapsbezoek brengen bij een eenzame bejaarde?
•	de hond uitlaten van de mindervalide Edith, vanuit het zorgnetwerk Buren voor Buren?
•	taalspelletjes spelen in het Kubusklasje om het Nederlands te verbeteren van Noor, Ahmed en Francesco ?
•	op verjaardagsbezoek gaan bij Fons die 90 jaar wordt met het
bezoekteam?

BEZOEK DE SERVICEFLATS EN
DAGOPVANG NOAH EN PIK
EEN OPTREDEN MEE
Het Welzijnshuis en Dagopvang NOAH Kortenberg zetten hun deuren
nog eens open en nodigen u graag uit op vrijdag 30 september van 14
tot 16 u. in de serviceflats, Leuvensensteenweg 190 te Kortenberg. U
kunt er genieten van een optreden ‘Pretzel & The Cookies’ en een hapje
en een drankje.

Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod van het Welzijnshuis voor
vrijwilligers. Een volledig beeld van het vrijwilligersbeleid vindt u op
www.welzijnshuiskortenberg.be (Vrijwilligers). U kunt er de brochure
‘Als vrijwilliger het Welzijnshuis ondersteunen’ downloaden.
Wenst u meer info rond vrijwilligerswerk bij het Welzijnshuis? Contacteer
het Welzijnshuis via 02 755 22 05 of vrijwilligers@kortenberg.be.
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Dienstencentrum
INFONAMIDDAG: UW LONGEN, UW LUCHT, UW LEVEN
Gezonde longen zijn van vitaal belang. Ze zorgen om de 4 seconden voor
een verse portie zuurstof en dat meer dan 20.000 keer per dag of zo’n 7
miljoen keer per jaar. De levensnoodzakelijke zuurstof reist naar elk deeltje
van uw lichaam, van uw hersenen tot uw kleine teen. Uw longen zijn met
andere woorden keiharde werkers die onmerkbaar hun job doen. Ze zijn
onzichtbaar maar wel onmisbaar. Verzorg ze daarom goed.
Tijdens deze infonamiddag wordt u zich bewust van het belang van
gezonde longen. Behalve over de algemene werking van de longen,
krijgt u ook informatie over de meest voorkomende problemen (waarbij
de rokerslong specifiek wordt toegelicht) en over hoe u uw longen
gezond kunt houden.

Spreekster: mevrouw Monica Van Hoof
Praktisch
Donderdag 22 september van 13.30 tot 15 u.
OC Berkenhof, lokaal 0.4
Gratis
Inschrijven vóór 19 september via 0491 996 224 of dienstencentrum@
kortenberg.be

INFONAMIDDAG: HET LEVEN VAN RENÉ MAGRITTE
René Magritte is ongetwijfeld wereldwijd de meest bekende, Belgische
kunstschilder van de 20ste eeuw.
Zijn fenomenale succes staat in schril contrast met de discrete levensstijl die hij en zijn echtgenote Georgette erop nahielden. Tijdens de
belangrijkste creatieve periode van het leven van de kunstenaar
woonde het echtpaar in een bescheiden huurwoning in Jette. Want
niets was wat het leek in het leven en het werk van Magritte.
Kunstminnaar en Jettenaar Herman Mennekens, bestuurslid van de Vrienden
van het Magrittehuis, licht voor ons een tipje van de sluier, die over het mysterieuze oeuvre van de surrealistische kunstenaar hangt. Zullen we eindelijk
vernemen wat Magritte bedoelde met ‘Ceci n’est pas une pipe’?

Deze infonamiddag is een samenwerking met RDC Tienen en het
Dienstencentrum Kortenberg.
Praktisch
Dinsdag 27 september van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, lokaal 0.4
Gratis
Inschrijven vóór 22 september via 0491 996 224 of
dienstencentrum@kortenberg.be

SPIJKER UW TALENKENNIS BIJ
De talencursussen van het Dienstencentrum bieden u de mogelijkheid
om uw talenkennis bij te spijkeren. Zo trekt u zich tijdens uw volgende
vakantie vlot in de taal van uw vakantieland uit de slag. Alle cursussen
Wat
Wanneer
Startdatum
Kost
Lesgeefster

Italiaans voor beginners
Dinsdag van 9 tot 10.30 u.
27 september
€ 155

vinden plaats in lokaal 1.8 van OC Berkenhof. In de kostprijs zijn de
cursus en koffie inbegrepen. Schrijf u voor deze cursussen rechtstreeks
in bij de respectievelijke lesgeefster, en dat vóór 22 september.

Italiaans voor gevorderden
Franse praatgroep
Donderdag van 10.30 tot 12 u.
Dinsdag van 10.30 tot 12 u.
29 september
27 september
€ 155
€ 100
Bernadette Lepoudre,
lepoudre_bernadette@hotmail.com
of 0477 668 164

Spaans voor gevorderden
Woensdag van 10 tot 12 u.
5 oktober
€ 155
Ana Moreno,
ana.moreno@gmail.com of
0494 403 488
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UITSTAP NAAR MAASTRICHT
MET LIFTBUS
Op woensdag 14 september organiseert het Dienstencentrum een uitstap
met de liftbus naar Maastricht. De hele trip is rolstoeltoegankelijk en ook de
afstanden zijn aangepast aan personen die moeilijk te been zijn. Het
Dienstencentrum voorziet een rolstoel of rollator indien u hier nood aan heeft.
We vertrekken om 8.30 u. met een liftbus aan de serviceflats
(Leuvensesteenweg 190 te Kortenberg) naar Maastricht. Rond 10.30 u.
komen we aan de oevers van de Maas aan. Tot 12.15 u. krijgt u vrije tijd.
U kunt rustig een wandeling maken langs de Maasboulevard, ergens iets
drinken of even naar het centrum gaan. Om 12.15 u. worden we verwacht
in een brasserie met een prachtig zicht op de Maas en de voorbijvarende
schepen voor een heerlijk driegangenmenu (drankjes zijn niet inbegrepen). Om 13.45 u. schepen we dan in voor een sfeervolle boottocht van
een uur op de Maas, waarbij u de nodige uitleg over de bezienswaardigheden langs de Maas krijgt (Sint-Servaasbrug, de O.L. Vrouwebasiliek, de
eerste stadsomwalling uit 1229, het Bonnefantenmuseum, ... )
Na de boottocht worden we opgewacht door een gids die ons meeneemt
door het historische centrum en ons de mooiste plekjes van de stad laat
zien. Al wandelend ontdekt u het Stokstraatkwartier, het Onze Lieve
Vrouweplein, het Vrijthof, de stadswallen, de Helpoort en het
Jekerkwartier. Aan de hand van boeiende verhalen trekt de geschiedenis

van Maastricht aan u voorbij van Romeinse nederzetting tot belangrijke
garnizoenstad en vroege industriestad.
We sluiten af met een drankje en vatten om 17 u. de terugweg aan.
Praktisch
Woensdag 14 september om 8.30 u.
Vertrek aan de Serviceflats, Leuvensesteenweg 190 te Kortenberg
Deelnameprijs tussen € 52 en € 62 (afhankelijke van het aantal inschrijvingen).
Inschrijven vóór dinsdag 6 september via 0491 996 224 of dienstencentrum@kortenberg.be

SPORTELGYM EN FIT OP UW STOEL
Beweging maakt deel uit van een gezonde levensstijl. Lesgeefster Ines
Devulder (opleiding kinesitherapie) helpt u met plezier om oefeningen
juist aan te leren en uit te voeren.
In september starten we terug met twee reeksen
• Sportelgym
	Deze reeks richt zich tot personen met of zonder rugklachten. U doet
mee op eigen tempo. U krijgt tips om bij dagelijkse activiteiten rugkwetsuren te vermijden.
• ‘Fit op uw stoel’
	Deze reeks richt zich tot alle personen die moeilijker te been zijn maar
toch graag fit blijven. Veel oefeningen gebeuren al zittend maar er is
ook afwisseling met stapoefeningen.

Praktisch
Elke donderdag
• Sportelgym: van 9 tot 10 u. - OC Berkenhof, Cultuurzaal
• Fit op uw stoel: van 10.30 tot 11.30 u. - Serviceflats, Ontmoetingsruimte
10-beurtenkaart: € 63
Abonnement september-juni: € 137
Jaarabonnement: € 170
Inschrijven via 0491 996 224 of dienstencentrum@kortenberg.be
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TAI CHI
Tai chi quan is een gestileerde bewegingskunst die wordt gekenmerkt
door een vloeiende aaneenschakeling van rustige bewegingen die heel
ontspannen worden uitgevoerd.
Vallen bij volwassenen/senioren is een ernstig onderschat probleem.
Meer bewegen = minder vallen. Om vallen te helpen vermijden moeten
bewegingsprogramma’s zich richten op evenwicht, spiersterkte en uithouding. Tai chi blijkt de ideale vorm van beweging te zijn voor valpreventie. U herwint zelfvertrouwen doordat u een grotere spiersterkte, betere
controle en coördinatie ervaart. De lesgever is Jurgen Vanhorenbeek,
meervoudig Belgisch kampioen tai chi.

Politie

Praktisch
Elke woensdag, beginners: van 9 tot 10 u.
OC Berkenhof, Cultuurzaal
Meer info en inschrijvingen:
jurgen.vanhorenbeek@telenet.be of 0494 187 484

FOUT

DENKT U OOK
AAN DE VOETGANGERS?
De gemeente en de politiezone HerKo krijgen regelmatig vragen over wat
mag en niet mag inzake stilstaan en parkeren. Graag zetten we in deze en
de volgende edities de belangrijkste regels hierover in de kijker. In deze
editie behandelen we de regels rond stilstaan en parkeren op het trottoir.
De wegcode vermeldt dat ‘het verboden is een voertuig te laten stilstaan of
te laten parkeren op het trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de
verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering”.
Nog te vaak worden auto’s ongestoord op het trottoir geparkeerd. Vaak
krijgt de politie dan uitvluchten te horen zoals: ‘het was maar voor eventjes’ of ‘er is toch nog plaats genoeg voor de voetganger’. Indien u zich op
het trottoir parkeert (ook al is het maar voor even), worden voetgangers,
personen met een buggy, rolstoelgebruikers,… mogelijk verplicht zich
over de rijbaan te verplaatsen, wat zorgt voor een gevaarlijke situatie.
U mag uw voertuig binnen de bebouwde kom buiten de rijbaan op
de gelijkgrondse berm of buiten de bebouwde kom op eender
welke berm laten stilstaan of parkeren. Indien deze berm echter door
voetgangers dient gevolgd te worden, moet er door een stilstaand of
geparkeerd voertuig minstens 1,50 m ruimte vrijgelaten worden. Het
voertuig dient zo dicht mogelijk tegen de rand van de rijbaan opgesteld
te worden. Wanneer de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig
gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden.

JUIST

Wenst u toelichting over een andere regel rond parkeren?
Vraag dit dan gerust aan via verkeerszaken@politieherko.be
Foutparkeren, u doet hier toch niet aan mee?!
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SNELHEIDSMETINGEN JUNI-JULI
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de
gemeente in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat
aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de
metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en

dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch
te snel wordt gereden, worden door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of verkeersdienst@politieherko.be.

Snelheidsmetingen juni-juli
Straat

Toegelaten
snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Steenhofstraat (beide richtingen)

30 km/u.

1.743

52 km/u.

7,5 %

Hof van Parcé (richting Hof van Parcé)

50 km/u.

174

27 km/u.

0%

Klapstraat (beide richtingen)

50 km/u.

571

39 km/u.

0,4 %

Camiel Schuermanslaan
(richting Vogelenzangstraat)

50 km/u.

1.156

45 km/u.

1%

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in juni snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 7,5% overtredingen vastgesteld.
In de straten waar in juli snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 0,7% overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders juni-juli
Straat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste voertuigen

Hofstraat

50 km/u.

96

0%

Bankstraat

50 km/u.

53

0%

Molenstraat

50 km/u.

484

2,3%

Kerselarenstraat

50 km/u.

55

3,6%

Schoonaardestraat

50 km/u.

115

8,7%

Wijnegemhofstraat

50 km/u.

188

8%

Zavelstraat

50 km/u.

210

5,2%

Leuvensesteenweg

50 km/u.

1.135

7,5%

Kwerpsebaan

50 km/u.

129

5,4%

Leuvensesteenweg

50 km/u.

1.977

8,2%

Kwerpsebaan

50 km/u.

101

5,9%
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Prikbord
CONTACT OPNEMEN MET DE BRANDWEER?
GEMEENTEBESTUUR

Wegwijs in de nieuwe structuur van uw brandweerzone

Nieuwe organisatie van de brandweerdiensten
Sinds het in voege treden van de wetgeving op de Hulpverleningszones, bestaan de stedelijke en gemeentelijke brandweerkorpsen niet meer zoals u ze
altijd hebt gekend: afhangend van uw lokaal bestuur. Ze worden nu georganiseerd in een overkoepelend orgaan, dat voor uw regio de Brandweerzone
Vlaams-Brabant West heet. Hieronder verneemt u op welke manieren u contact kunt opnemen met uw brandweerdienst.
Dringende brandweerhulp
Wanneer u het slachtoffer bent van een noodgeval
(ernstige ziekte, brand, ongeval,…) en u hebt dringend hulp nodig, dan belt u de noodcentrale van de
hulpdiensten op het noodnummer 112.
Blijf vooral kalm, het is voor de persoon die uw
oproep behandelt heel belangrijk dat hij het juiste adres van het incident
krijgt, alsook de grote lijnen van wat er aan de hand is.
U hoeft zich hiervoor niet voor te bereiden, de man of vrouw aan de
andere kant van de lijn zal u gerichte vragen stellen en u zelfs helpen met
bepaalde handelingen die u al kunt doen in afwachting van de komst van
de brandweer. Luister aandachtig en volg de richtlijnen stipt op.
Niet-dringende brandweerhulp
Sommige incidenten zijn niet dringend. Dit neemt niet weg dat ze voor u
persoonlijk hinderlijk of ernstig zijn, maar dit betekent vooral dat er niemand in gevaar is en dat de tussenkomst van de brandweer niet binnen
de minuten noodzakelijk is.
Een aantal voorbeelden: uw kelder staat onder water door een lek of
zware regenval, er is een wespennest in uw tuin of aan uw woning, enzovoort. In dit geval is het niet wenselijk dat u naar het noodnummer belt.
Voor dit type interventies is de brandweer op 2 manieren bereikbaar:
Via het e-loket van de website (voorkeur):
Op de website van de brandweer www.vlaamsbrabantwest.be kunt u op
de voorpagina een aantal vakjes aanklikken.
U kunt er terecht voor:
• Een wespennest
• Wateroverlast
• Stormschade
• Het aanvragen van een kazernebezoek
Telkens helpt een invulformulier u doorheen het proces. Met uitzondering
van de aanvraag voor een kazernebezoek, komt elke andere aanvraag
meteen bij de brandweerdispatchers terecht, zonder eerst via de noodcentrale te gaan. U wint er, met andere woorden, tijd mee.

Telefonisch:
U geeft er toch de voorkeur aan iemand aan de lijn te krijgen?
Dan belt u voor wateroverlast en stormschade naar de noodcentrale op
het nummer 112.
Voor wespennesten echter belt u naar de speciaal daarvoor opgerichte
wespenlijn: 02 454 81 18
Administratieve vragen
De meeste administratieve diensten van uw brandweerzone zijn gecentraliseerd in wat het Zonehuis genoemd wordt. Het Zonehuis is gelegen
op de Luchthavenlaan 4 te 1800 Vilvoorde. Dit is meteen ook het postadres
voor administratieve zaken.
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#
SAMENGEVAT : CONTACT MET DE BRANDWEER
• DRINGENDE HULP112
• NIET-DRINGENDE HULP e-loket via www.vlaamsbrabantwest.be
WESPENVERDELGINGe-loket
•	


(of 02 454 81 18 indien niet mogelijk)

• ADMINISTRATIEVE VRAGENcontact@zvbw.be


of 02 451 49 11 (gedurende de servicetijden)

Foto: Keenu Hertoghe

U kunt uw algemene vragen best via mail stellen op het contactadres van
de brandweerzone: contact@zvbw.be
Neemt u liever telefonisch contact op met de administratieve diensten,
dan kunt u terecht op het algemene telefoonnummer: 02 451 49 11. De
administratieve diensten zijn bereikbaar op:
• Maandag:		
van 9 tot 12.30 u.
• Dinsdag:		
van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16 u.
• Woensdag:		
van 9 tot 12.30 u.
• Donderdag:		
van 9 tot 12.30 u.
•	Vrijdag, zaterdag en zondag: niet telefonisch bereikbaar voor administratieve vragen, enkel via mail.

2

3
1

4

O p vrijdagavond 24 juni barstte het feestje helemaal los op het skateterrein aan GC Colomba. ZAPfest was een groot succes en mocht 250 enthousiaste
tieners ontvangen die zich volop amuseerden op de rodeostier, met de challenges van Kerelz en uiteraard… al dansend op de vette beats van onze jonge
Kortenbergse dj’s. Een knaller van formaat!
2 'Kortenberg Feest vond plaats op zondag 3 juli in Everberg. Bezoekers konden genieten van spectaculaire straattheateracts, kinderanimatie, lekkernijen,…
De zon zorgde ervoor dat het een mooie dag werd om de vakantie goed in te zetten.
3	
Zon, een mooi decor, leuke muziek en gezellige babbels; dat is het recept van de Zomerse parkdagen. Scheepers, Ieven en Klee trapten de reeks van zes
muzikale zondagen af met een mooi en sfeervol optreden.
4	
Tijdens de kunstenweek gingen de kinderen creatief aan de slag. In de workshop ‘One minute sculptures’ maakten ze van zichzelf onherkenbare sculpturen

JUNI & JULI IN BEELD

1
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in Kortenberg
(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

VRIJETIJDSBEURS

Op zaterdag 3 september organiseert de gemeente de Vrijetijdsbeurs.
De ideale gelegenheid om kennis te maken met ons rijke verenigingsleven. De sportclubs, cultuurverenigingen, jeugdverenigingen,… Je hoort
het: onze verenigingen stellen zich uitgebreid voor in gepersonaliseerde
standjes.
Maar dat is natuurlijk niet alles! De Vrijetijdsbeurs wordt opgefleurd met
allerhande randanimatie. Zo kan je van een hapje en een drankje genieten, kunnen de kinderen zich uitleven in het kinderdorp, kan je jouw fiets
gratis laten graveren en brengen de lokale verenigingen diverse optredens
en demonstraties.
Kortom: de Vrijetijdsbeurs is de ideale manier om je zaterdagmiddag op
een leuke en ontspannen manier door te brengen. En wie weet vind je wel
een nieuwe hobby vlakbij huis!
Zaterdag 3 september van 14 tot 18 u.
Site Colomba
Info via 02 755 22 89 of vrijetijd@kortenberg.be

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEESUURTJE MET KNUTSELEN

Vanaf woensdag 7 september kan je weer iedere eerste
woensdag van de maand terecht in de Bib voor een gezellig
voorleesuurtje.
Om 14 u. start het half uurtje voorlezen gevolgd door een half
uurtje knutselen. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is
gratis.
Noteer dus alvast de volgende data in je agenda:

7 september
5 oktober
2 november
7 december
4 januari
1 februari
1 maart
5 april
3 mei
7 juni

Roald Dahl 100 jaar
Mmmmmmmm…. Lekker!
Heksenketel
Vuur en vlam
Een avondje uit
Hoedje van papier
3 x kloppen
Glimgiechelen en schaterbulderen
Alle kleuren vliegen
Onderweg
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(Erfgoedhuis Kortenberg i.s.m. cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

OPEN MONUMENTENDAG 2016:
DE VILLACULTUUR IN EVERBERG

Villa La Sapinière
De Monumentendag op zondag 11 september heeft als exclusief aanbod de Villa Eversteen of de Villa ‘La Sapinière’. De villa is gelegen in de
Lodderhoekstraat, nr. 1 in Everberg. Waar in de 15de eeuw de woning van
Jan Goessens stond en in latere eeuwen ‘Het Piephuysken’ en ‘Het
Prebendenhofken’ verrees de Villa La Sapinière of ‘De Dennen’ van dokter
Vanderheyden rond 1885. Het was een villa in cottagestijl met eclectische
elementen. Later werd het Villa Eversteen van Baron de la Kethulle de
Ryhove en nu is het de eigendom van Piet Colruyt.
Tijdens de Open Monumentendag is de villa te bezoeken tussen 13 en
18 u. Op dezelfde locatie vind je ook de expo van het Erfgoedhuis
Kortenberg over de ‘Villacultuur in Everberg’ met om het uur een rondleiding op de expo en in het gebouw.
Traditioneel zijn er exclusieve smoutebollen, koffie, wijnen en betere bieren in de villa. Voor de kinderen zijn er doe-opdrachten en volksspelen
voorzien.
Villawandeling
Vanuit Villa Eversteen vertrekt de geleide villawandeling door Everberg
om 14 u. en om 16 u. Deze gaat langs het Herenhuis de Merode in de

(Sportregio Dijle-Hageland)
GEMEENTEBESTUUR

REGIONALE SPORTELDAG
Op dinsdag 20 september organiseert sportregio
Dijle-Hageland opnieuw
een regionale sporteldag.
Deze sportdag gericht op
vijftigplussers vindt voor
het eerst plaats in
Blankenberge. De verplaatsing naar Blankenberge
gebeurt per bus vanuit
Kortenberg. Meer info over
het vertrek (juiste uur en
plaats) verneem je na
inschrijving. In het sportaanbod zitten uiteraard

Foto Roger Mollie

Wolvestraat, de Villa Les Mélèses of Wielemans in de Dalemstraat, het
herenhuis van burgemeester Sus Vrebos in de Kwikstraat, de Villa Twee
Leeuwen (Le Carillon) met orangerie in de Twee Leeuwenstraat en het
Herenhuis Poets in de Gemeentehuisstraat. De tegenstelling tussen de
burgerlijke 19de-eeuwse samenleving met haar villa’s en het landelijke
Everberg met zijn pachthoven komt in deze wandeling duidelijk aan bod.
Zondag 11 september doorlopend van 13 tot 18 u.
Start gegidste wandeling om 14 en om 16 u.
Villa Eversteen, Lodderhoekstraat 1, Everberg
Gratis toegang
Parkeren kan op de parking aan de Annonciadenstraat

wandelen, fietsen, petanque en minigolf. Maar ook snookergolf, kubb, fitbal
en pilates staan op het programma. Je hoeft vooraf geen keuze van activiteiten door te geven, enkel als je wil gaan fietsen moet je vooraf een fiets reserveren bij de inschrijving.
Inschrijven kan aan de UiTbalie in de bibliotheek vóór woensdag 7 september. Opgelet, inschrijven in Kortenberg is enkel mogelijk voor inwoners van Kortenberg. Het deelnemersaantal is beperkt, tijdig inschrijven is
dus aangewezen.
Dinsdag 20 september, vertrek Kortenberg omstreeks 8 u., vertrek in
Blankenberge omstreeks 16.30 u.
Chalet Leopold Leopoldstraat 1 te 8370 Blankenberge
Deelname 15 euro (inbegrepen: busvervoer, deelname sportactiviteiten,
huur fiets, verzekering en middagmaaltijd: broodje met soep)
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Meer info via sport@kortenberg.be of 02 755 22 87
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(De Bib i.s.m. Vlaams Fonds voor de Letteren)
GEMEENTEBESTUUR

LEZING MISDAADAUTEUR JO CLAES

Liefhebbers van het misdaadgenre mogen zich in de handen
wrijven, want de succesvolle
auteur Jo Claes geeft een lezing
in de Bib. Hij is de schrijver van
de reeks rond inspecteur
Thomas Berg uit Leuven. Zijn
boek ‘De mythe van
Methusalem’ werd in 2015 bekroond met de Gouden Strop en de Hercule
Poirot Publieksprijs. Dit jaar verscheen van hem ‘Voor wie de klok slaat’.
Jo Claes leest fragmenten van zijn misdaadromans voor en gaat dieper in
op de thematiek en de ontstaansgeschiedenis van zijn werk.
Nadien krijg je de kans om de auteur vragen te stellen en je boeken te
laten signeren.

Donderdag 22 september om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Deelname kost 5 euro
Reserveren kan via de UiTbalie op 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

(CONEK)

(KF De Vrolijke Schutters)

FAMILIEBARBECUE

MUZIEK & ANIMATIE BIJ EEN PINTJE,
GEZELLIGHEID TROEF!

Op zaterdag 3 en zondag 4 september nodigt de Koninklijke
Harmonie Eendracht Kortenberg (CONEK) iedereen uit op haar familiale
barbecue in OC Berkenhof. Op het menu staan steak, gamba’s, chipolata’s,
lamskoteletjes, enzovoort. Groentebar en frietjes naar believen. De prijzen
zijn democratisch en er is kinderanimatie voorzien en natuurlijk ook leuke
muziek. Eventuele regen kan geen spelbreker zijn, je zit dan wel droog.
Inschrijven is niet nodig. Kom even langs en steun de jeugdwerking van
CONEK. En vooral: je hoeft dan eens niet te koken.
Zaterdag 3 september vanaf 18 u. en zondag 4 september
vanaf 11.30 u.
OC Berkenhof
Meer info: www.conek.be

Zaterdag 3 september
wordt Staminee in De Klok
opnieuw ingericht door De
Vrolijke Schutters.
Iedereen is welkom! De leerlingen tonen hun vooruitgang
van het voorbije jaar. Nieuwe
leerlingen kunnen kennismaken met de leraars en kunnen
met al hun vragen bij hen
terecht. Je kan die avond
inschrijven voor de muziekschool. Er wordt voor randanimatie gezorgd in
de vorm van enkele volksspelen. Gewoon een glas komen drinken kan
uiteraard ook in de gezellige sfeer van Staminee in De Klok.
Het bestuur, de leraars, leerlingen en muzikanten heten jullie van harte
welkom!
Zaterdag 3 september om 19 u.
Staminee in De Klok, Dekenijstraat 11 te Erps-Kwerps
Info: infodvsdjf@gmail.com
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(Lions Club Kortenberg Hertog Jan)

LIONS LAAT SPELEN, MUZIEK VOOR EEN KOFFER
Parijs. Zangeres Gudrun Roos en accordeonist Rein De Vos studeerden jazz
aan het conservatorium van Gent. Hun gedeelde passie voor het franse
chanson hebben ze nu samengebundeld in een intieme, charmante show.
Tara (15) tokkelde 7 jaar geleden voor het eerst op de gitaar. Haar loepzuivere stem en gitaarspel brachten haar een halve finaleplaats op bij
Belgium’s Got Talent, een optreden op Pennenzakkenrock en op talloze
andere podia. Op een originele manier gebrachte covers en eigen nummers wisselen elkaar af. Puur en echt.
Het optreden vindt ook dit jaar plaats in het auditorium van het UPC,
Universtair Psychiatrisch Centrum.
En daar bedoelen ze geen reiskoffer mee. Ze zijn toe aan de 3de editie van
Lions Laat Spelen, een optreden waarbij ze jong talent een podium geven.
Bovendien gaat de opbrengst van dit optreden naar de aanschaf van knutsel-, taal- en thuiskoffers voor de ‘Kubusklasjes’ van het Welzijnshuis in
Kortenberg. Hier helpen vrijwilligers na de schooluren kinderen uit kansarme gezinnen om hun huiswerk te maken en voor wie nodig hun kennis
van het Nederlands bij te schaven zodat ze zich beter kunnen integreren.
De artiesten die ze dit jaar voor jullie in petto hebben zijn ‘Le Temps d’une
Chanson’ en ‘Tara’. Le Temps d’une Chanson neemt je mee op een muzikale
reis terug in de tijd, walsend doorheen de straten en langs de rivier van

(Davidsfonds Tekenschool)

TEKEN- EN SCHILDERSATELIER
Wil je één maal per week in een stressloze omgeving tekenen of schilderen en je talenten verder ontwikkelen? Dit kan door middel van opgelegde
oefeningen of vrij werk en ondersteund door de atelierverantwoordelijke.
Ervaring is niet noodzakelijk, de passie telt.
Iedere dinsdagavond vanaf 6 september tot en met 27 juni,
telkens van 19 tot 22 u.
OC Oud Gemeentehuis, Zaal Paars, 1ste verdieping.
Info en inschrijven bij Jean-Marie Beuten, 0485 11 49 66 of
jean-marie.beuten@telenet.be

Start om 19.30 u., maar je kan er al terecht vanaf 18.45 u. voor een welkomstdrankje. Die zit in de prijs van je ticket van 8 euro inbegrepen.
Kinderen onder 16 jaar komen er gratis in.
Meer informatie kan je terug vinden op www.lionskortenberg.be of via de
Facebookpagina.
Zaterdag 3 september van 19.30 tot 22 u.
UPC, Leuvensesteenweg 517 te Kortenberg
Kaarten reserveren via david.pollet@skynet.be of
op 016 64 93 10 of 0485 18 61 50.
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(vtbKultuur Kortenberg)

GEEN SHOW, GEEN ACROBATIE,
GEEN COMPETITIE, GEEN MEDAILLES…
ALLEEN MAAR EEN GEZONDE PORTIE PLEZIER!
Goed en toch goedkoop leren dansen?
Het kan al meer dan 40 jaar bij vtbKultuur Kortenberg, dat twee maal per
jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’ organiseert: quickstep, trage wals,
tango, vlugge wals, cha cha cha, jive (swing), disco-swing en salsa.
• Vrijdag 9 september: opendeuravond om 20 u., met dansdemonstraties ‘alle dansen’
• Maandag 12 september: kennismakingsles om 20 u.
• Maandag 19 september: start nieuwe lessenreeks om 19 u.
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven
worden in GC Colomba.

(vtbKultuur Kortenberg)

100 JAAR NA HET OVERLIJDEN
VAN RIK WOUTERS - DRIELUIK
Culturele wandeling Bosvoorde
Rik Wouters en zijn lief Nel komen in Bosvoorde wonen in de zomer van
1907. Na Brussel is de lucht van de Bezemhoek een verademing maar
vooral betaalbaar. De stad is op tramafstand voor tentoonstellingen en
uitstappen. Eerst huurt hij, maar dan bouwt hij hier een klein huisje voor
zichzelf en voor ‘Het zotte geweld’.
Vrijdag 9 en zondag 11 september van 9.15 tot 13 u.
Deelname kost 9 euro, leden betalen 8 euro
Vertrek aan station Kortenberg
Lezing door Tamara Ingels
Rik Wouters heeft in zijn korte carrière een heel oeuvre schilderijen, tekeningen
en beeldhouwwerken tot stand gebracht. Hij is België’s beroemdste fauvist,
bekend om de prachtige kleuren in zijn schilderijen, hoewel hij zich in de eerste
plaats toch beeldhouwer voelde. Een slepende oogziekte – op een van zijn
zelfportretten is hij te zien met een ooglap – werd hem op jonge leeftijd fataal.
Dinsdag 13 september van 20 tot 22 u.
Deelname kost 6 euro, leden betalen 5 euro
OC Berkenhof

Beginners dansen van 19 tot 20.15 u., gevorderden van 20.15 tot 21.30 u.,
meergevorderden van 21.30 tot 22.45 u.
Voor een cursus van 14 weken betaal je 99 euro, leden betalen 94 euro.
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de kennismakingsles
krijgt een korting van 5 euro.
Info en inschrijvingen via 02 759 84 66, 0475 31 57 29 of
guido.craps@vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/kortenberg
Daguitstap Zot Geweld/Dwaze Maagd
De tentoonstelling in Mechelen is opgebouwd rond vier centrale thema’s die een nauwe band hebben met de sculptuur van Rik Wouters:
dans, evenwicht, schoonheid en moraliteit. Kleurrijke kunstenaars uit
het nabije en iets verdere verleden illustreren deze onderwerpen. Van
Auguste Rodin, Edgar Degas, Marlene Dumas, Berlinde De Bruyckere,
Alain Platel tot Bruce Nauman, Auguste Leveque en Jules Schmalzigaug:
allen hebben zij gewerkt binnen één van deze thema’s.
Zondag 23 oktober van 7.50 tot 19 u.
Deelname kost 49 euro, leden betalen 44 euro
Vertrek aan OC Berkenhof
Info en inschrijvingen via 02 759 84 66, 0475 31 57 29 of guido.
craps@vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/kortenberg
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(Belgium Brick Children School Foundation)

HET FILMARCHIEF VAN BERINGEN OF HET
VISUEEL GEHEUGEN VAN DE KEMPISCHE
STEENKOOLMIJNEN
De Kortenbergse vereniging ‘Belgium Brick Children School Foundation,
BBCSF’, brengt op zaterdag 10 september om 20 u. in OC Berkenhof
een lezing/projectie met archieffilms over de Kempische steenkoolmijnen. Naar aanleiding van het ontdekken van tachtig 16mm films (periode 1947-1960) in de mijngebouwen van Zolder wordt nader ingegaan
op het bewaren, restaureren en digitaliseren van het filmarchief.
Filmfragment ‘Met de kameraden op rust in Rotteux, juli 1951’. Wie
maakte deze wondermooie film? Waren het louter propagandafilms of
zijn ze ook een stille getuige van een vervlogen tijd. Nostalgie in woord
en beeld.
Projectie van de film ‘Jubileum Beringen 1957’, het sociaal en cultureel
leven in 1957, in en rond de mijn van Beringen.
Na een korte pauze volgt er een projectie van de films ‘het kamp der
Duitse Krijgsgevangenen in Beringen, 1947’. ‘Bezoek van de mijnwerkers aan de expo ’58’. ‘Mijnwerkers op rust in de Panne en kinderen van
mijnwerkers met verlof aan zee, 1952’. ‘De Profundis’, 1992, de laatste
film gedraaid in de Belgische steenkoolmijnen. Een ode aan de laatste
mijnwerkers van Zolder.
Dit project is een samenwerking met verschillende verenigingen uit
Kortenberg.

(KH De Verbroedering)

AANBIEDING: MUZIKALE LOOPBAAN
BIJ KH DE VERBROEDERING
Aanwervingsvoorwaarden
Liefde voor muziek, in groepsverband kunnen musiceren, …
Profiel
Vooropleiding op een blaas- of percussieinstrument, leeftijd is niet van belang
Zonder vooropleiding
Binnen de vereniging wordt opleiding gegeven:
• Muziekinitiatie voor 6-jarigen (nieuw)
• Opleiding vanaf 7 jaar: muziekles op woensdagnamiddag
• Gevorderde opleiding: na een half jaar notenleer wordt er met instrumenten gestart
• Muziekopleiding voor volwassenen: duur 1 schooljaar en na enkele
maanden wordt er gestart met een instrument

De inkom bedraagt 9 euro en de opbrengst gaat integraal naar het project ‘Brick by Brick’, een school gebouwd met de steun van de BBCSF,
voor de kinderen die werken en leven in rond de steenbakkerijen van
Siddhipur, in de vallei van Kathmandu, Nepal.
Zaterdag 10 september om 20 u.
Inkom 9 euro
OC Berkenhof

Met vooropleiding
• P rille musici zijn welkom in het instaporkest ‘Jeugd verbroedert’.
• Indien je wat meer ervaring hebt, ben je van harte welkom in De
Verbroedering.
Kom les volgen of sluit je aan bij deze harmonie, er zijn nooit genoeg
muzikanten in een vereniging!
De inschrijvingen vinden plaats op woensdag 14 september (14 tot
16 u.) in De Klimop, Kwerpsebaan 249 te Erps-Kwerps.
Meer info: www.verbroedering.be
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(’t Akkosjeke)

(Curieus Kortenberg)

TWEEDEHANDSBEURS
BABY- EN
KINDERKLEDING (TOT 16 JAAR)

UITSTAP NAAR VAL DIEU

Op zaterdag 17 september van 10.30 tot 13.30 u. organiseert ‘t
Akkosjeke een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkledij (tot 16
jaar) in GC Colomba. Binnenbrengen en nazicht van de kledij gebeurt
op vrijdag 16 september van 15.30 tot 20 u. De afrekening gebeurt op
zondag 18 september van 9.30 tot 10.30 u.
Goed om weten: lijsten voor de volgende verkoop (maart 2017) zijn enkel
te verkrijgen op 17 september! Er wordt enkel contant geld aanvaard.

Val Dieu … in het hart van het land van Herve,
heeft zijn naam niet gestolen. De abdij, het park
en de brouwerij worden gekenmerkt door de schoonheid van hun
gebouwen en hun landelijke omgeving. En wie kent er niet de befaamde
kazen zoals Bleu des Moines of nog de Casse-Croûte? Een begeleid
bezoek leert ons meer over het monnikenleven toen en nu, en natuurlijk proeven we van de abdijbieren.
Zaterdag 17 september van 8.30 tot 19.30 u.
Vertrek aan OC Berkenhof
Deelname kost 75 euro, leden betalen 65 euro
Info via curieus.secretariaat@telenet.be

Zaterdag 17 september van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba
Info: secretariaat@akkosjeke.be of www.akkosjeke.be
(Circusstreken)

ZIN IN WEKELIJKSE
CIRCUSLESSEN?

En na al het oefenen maakt iedereen samen een grote circusshow!
Er wordt iedere zaterdag in 3 groepen gewerkt:
• van 14.30 tot 15.30 u.: starters
• van 15.30 tot 16.30 u.: gevorderden
• van 16.30 tot 17.30 u.: jongeren (middelbaar)

Wil je behendig worden met diabolo, borden op een stok, lasso, flowerstick, poi of met jongleermateriaal? Of je evenwicht leren houden op
een eenwieler, bal, ton, ladder, touw, trapeze, rola bola of stelten? Of
kennismaken met de wereld van de clowns, goochelaars, acrobaten,
ballonplooiers?

Bezoek voor meer informatie www.circusstreken.be. Je vindt er ook
sfeerfoto’s van de voorbije zes jaar circuslessen en video-opnames van
acht circusvoorstellingen.

Iedere zaterdag in basisschool De Klimop te Erps-Kwerps vinden er circuslessen plaats, start op zaterdag 17 september. Vanaf 7 jaar kan
je deelnemen.

Inschrijven of inlichtingen? circusstreken@hotmail.com
Om in te schrijven, mail je de volgende gegevens: naam, adres en gsmnummer, geboortedatum, nationaliteit en rijksregisternummer.
Deelname voor een heel jaar kost 110 euro (verzekering bij Sporta inbegrepen). Circusmateriaal is ruim aanwezig.

(Die Blomme)

NIEUWE DATA BLOEMSCHIKLESSEN
Vanaf dinsdag 20 september kan je bij Die Blomme op dinsdagavond, woensdagvoormiddag,
-namiddag of –avond of donderdagavond in OC Berkenhof terecht voor bloemschiklessen.
2016-2017

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Dinsdagavond
19.30 – 22.30 u.
Woensdagvoormiddag	  9.30 – 12.30 u.
Woensdagnamiddag
13.30 – 16.30 u.
Woensdagavond
19.30 – 22.30 u.
Donderdagavond
19.30 – 22.30 u.

20/9 – 18/10 – 22/11 – 20/12 – 17/1 – 21/2 – 21/3 – 18/4 – 16/5
21/9 – 19/10 – 23/11 – 21/12 – 18/1 – 22/2 – 22/3 – 19/4 – 17/5
21/9 – 19/10 – 23/11 – 21/12 – 18/1 – 22/2 – 22/3 – 19/4 – 17/5
21/9 – 19/10 – 23/11 – 21/12 – 18/1 – 22/2 – 22/3 – 19/4 – 17/5
22/9 – 20/10 – 24/11 – 22/12 – 19/1 – 23/2 – 23/3 – 20/4 – 18/5

Meer info: Mia Fransen: 02 759 43 34 – Gerda De Wolf: 02 759 49 37 – Lidgeld € 10 + € 45 voor 9 lessen
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(Gezinsbond Erps-Kwerps)

(KF De Vrolijke Schutters)

BLOEMSCHIKKEN
DOORHEEN DE SEIZOENEN

SMULLEN VAN LEKKERE MOSSELEN

Bloemen in huis geven elk interieur iets persoonlijks en maken het
gezellig. Het schikken van bloemen en groen geeft enorm plezier. Je
leert met andere ogen kijken naar de natuur.
Met cursussen van 9 lessen wil Kamperfoelie, de creagroep van de
Gezinsbond van Erps-Kwerps, proberen om zowel basistechnieken als
de nieuwste tendensen in het bloemschikken mee te geven. Je zult het
merken: je ontwikkelt je creativiteit en je leert gemakkelijker met vormen, structuren, kleuren en materiaalkeuze om te gaan.
Telkens maak je een nieuw en creatief bloemstuk, zo heb je elke maand
iets nieuw om je huis te versieren en neem je weer nieuwe technieken
en ervaringen mee.
Op maandag worden de lessen gegeven door Kevin Lennertz. Kevin
heeft reeds deelgenomen aan verschillende kampioenschappen en
tentoonstellingen, waar hij mooie prijzen in de wacht kon slepen.  Op
dinsdagnamiddag, -avond, woensdagavond en donderdagnamiddag
worden de lessen gegeven door Annie Salens.
Kriebelen je vingers al? Kom dan meedoen! De nieuwe reeksen lessen
beginnen op dinsdag 20 september. De namiddaglessen starten om
13.30 u., de avondlessen starten om 19.30 u., behalve op maandagavond, dan starten de lessen om 19 u.
Schrijf zo vlug mogelijk in want de plaatsen zijn beperkt, sommige
reeksen zijn al volgeboekt.
De lessen vinden plaats in het Woon- en Zorgcentrum O.L.V. van
Lourdes, Dorpsplein 10 te Erps-Kwerps
Info en inschrijven: Anne Van Daele, 02 759 93 39, of Simone Goolaerts,
02 759 82 16

De mosselpotten worden opnieuw bovengehaald en gevuld met overheerlijke Zeeuwse mosselen. De Vrolijke Schutters houden hun restaurant open van 11.30 tot 14.30 u.
Naast mosselen worden er ook balletjes in tomatensaus en koude schotels geserveerd. Een zondagmiddag waarop je zelf niet moet koken en
je kunt je laten bedienen aan tafel. Iedereen welkom en smakelijk eten!
Zondag 25 september van 11.30 tot 14.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Info: infodvsdjf@gmail.com
(Jumelagecomité Kortenberg – Parcé)

VERZUSTERING KORTENBERG-PARCÉ:
MOSSELEN ETEN IN EEN RUSTIGE EN
VRIENDELIJKE SFEER
In 1993 heeft onze gemeenteraad eenparig de verzustering met Parcé
in Frankrijk goedgekeurd. Parcé is een landelijke gemeente van 600
inwoners in Bretagne kortbij Mont-Saint-Michel.
Elk jaar komen mensen voor 3 à 4 dagen samen, afwisselend in Parcé en
Groot-Kortenberg. De bezoekers worden als gast ontvangen door families
ter plaatse. Dit geeft aanleiding tot diepe contacten en vriendschappen.
In 2016 zijn de bezoekers van Parcé met hun ‘maire’ Laurent Legendre
van 5 tot 8 mei naar Kortenberg gekomen. In 2017 reizen wij van 12 tot
15 augustus van Kortenberg naar Parcé voor verdere contacten en interessante activiteiten.
Het Jumelagecomité is steeds actief op zoek naar nieuwe families om
mensen van Parcé te bezoeken en daarna te ontvangen in 2018, voor de
25ste verjaardag van de verzustering.
Ondertussen is iedereen welkom op het jaarlijks mosselfestijn op zondag 25 september vanaf 11.30 u. Tomaat-garnaal en balletjes in
tomatensaus staan ook op het menu voor wie geen mosselen lust.
Kom rustig met je familie en vrienden af om lekker te eten en verder
kennis te maken.
Zondag 25 september van 11.30 tot 15 u.
OC Berkenhof
Reserveren voor donderdag 15 september via 02 759 34 38 of
jeanclaude.steffens@gmail.com
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(UPC Kortenberg)

THEATER IN HET UPC
‘INGRID’ door T.G. STOK-HOLM met Heidi Michielsen, Sophie
Van den Eynden, Tom Vanquaethem en Jo Verhenneman
Ingrid Jonker (1933-1965) is een ZuidAfrikaanse dichteres, gekant tegen het
Apartheidsregime, die in het
Nederlandse taalgebied (te) lang
onbekend is gebleven.
Zij was tijdens haar korte leven al een
gewaardeerde schrijfster onder de
verschillende taal- en bevolkingsgroepen in haar verscheurde vaderland, wat een unicum is in de
Afrikaanse letteren. Na haar tragische zelfmoord in 1965 zou ze uitgroeien tot de meest invloedrijke dichter van haar generatie. Ze liet een
klein maar wondermooi oeuvre na. Het belang van haar werk werd
onderstreept toen Nelson Mandela bij de opening van het parlement in
1994 haar beroemde gedicht ‘Het kind’ voordroeg.

Ingrids leven verliep bijzonder moeilijk: vanaf haar prille jeugd aan de
Kaapse kust, het verlies van haar moeder, haar stormachtige dichterscarrière en de publieke afwijzing door haar vader (minister in het
Apartheidsregime), tot aan haar tragische zelfmoord.
De toneelvoorstelling ‘INGRID’ vertelt het turbulente levensverhaal van
deze revolterende dichteres in een vrijgevochten ‘Afrikaans’ milieu.
Theater, verteltheater en poëzie in één stuk. Jo Verhenneman werkte
meer dan een jaar aan de samenstelling van tekst en muziek, koos en
regisseerde, met steun van Wisper, zorgvuldig zijn spelers en verschijnt
zelf als Abraham Jonker op de planken.
Woensdag 28 september om 20 u.
Congrescentrum UPC, Leuvensesteenweg 517 te Kortenberg
Inkom: 5 euro
Inschrijven vóór vrijdag 16 september (plaatsen beperkt) via
myriam.streignart@upckuleuven.be

(KVLV Everberg)

NAAIEN MET DE NAAIMACHINE
Eenvoudig jurkje of bloesje
Zin in een leuk jurkje of trendy
bloes? Laat je inspiratie de vrije
loop en maak je eigen, unieke
creatie! In 4 opeenvolgende lessen leert de ervaren Klara je hoe het moet: van maten nemen en patronen uittekenen tot je meters stof berekenen en alles netjes afwerken.
Als voortzetting van de beginnerscursussen leer je nu maten nemen en
raderbladen lezen tot patronen uittekenen. Ook een woordje over de
stofkeuze komt in de eerste les aan bod. Vanaf de tweede (of derde) les
kan je dan aan de slag met de naaimachine. Ervaring met de naaimachine is wel vereist!
Wat breng je zelf mee: naaimachine + verlengsnoer, stikgaren en stof.
Het maximum aantal deelnemers is 15! De lessen vinden plaats op
maandag 10 en 24 oktober, 14 en 21 november telkens van 20 tot 22 u.
Deelname aan deze vier lessen kost 16 euro, materiaal niet inbegrepen
Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk en kan tot zondag 25 september (tot uitputting van het aantal beschikbare plaatsen) via 02 759 31
72 of kvlveverberg@gmail.com

(N-VA Kortenberg)

N-VA KORTENBERG NODIGT UIT
OP VLAAMSE KOST
Op zondag 2 oktober organiseert N-VA Kortenberg een nieuwe
‘Vlaamse Kost’, een gezellige eetnamiddag in OC Berkenhof.
Jong en oud kunnen er komen smullen van een heerlijk bordje (en zelfs
meer) échte, traditionele Vlaamse Kost! Je kunt er genieten van een
lekker Vlaams voor-, hoofd- en nagerecht zoals stoofvlees met frietjes,
balletjes in tomatensaus, stoemp met worst, en zoveel meer…
Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd. Bovendien is dit een uitgelezen kans om bij te praten met de mandatarissen en bestuursleden.
Zondag 2 oktober van 11.30 tot en met 15 u.
OC Berkenhof
Info: hans.vanhoof@n-va.be
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(55plus Kortenberg)

RECREATIEF SPORTEN MET 55PLUS
KORTENBERG
Bewegen is een must. Op elke leeftijd. Toch leiden we nog te vaak een
voornamelijk zittend bestaan. Er zijn zoveel redenen om meer te bewegen, die je zeker uit je (luie) zetel krijgen. Je blijft onder andere niet
alleen lichamelijk fit, maar ook je hersenen worden getraind en in
groep sporten opent perspectieven om nieuwe vrienden te leren kennen. Kom daarom één of meerdere van volgende wekelijkse recreatieve
sportactiviteiten beoefenen in Kortenberg (behalve tijdens de schoolvakanties). Het aanbod is bestemd voor alle 55-plussers.
Wandelen
Elke maandag, met vertrek op de parking van OC Berkenhof
Een kleine wandeling van 5 à 6 km (vertrek om 13.30 u. wintertijd 14 u. zomertijd) of een grote wandeling van 8 à 11 km aan een steviger
tempo (vertrek om 13.30 u.)
Fietsen
Elke dinsdag om 13.30 u. wintertijd - 14 u. zomertijd, met vertrek op
het De Walsplein
Voor rustige fietsers aan 13 km per uur of voor fervente fietsers aan een
hoger tempo en een langere afstand
Badminton
Elke dinsdag van 14 tot 16 u. in OC Oud Gemeentehuis, Everberg en/of
elke vrijdag van 14 tot 16 u. in GC Colomba
Yoga
Elke woensdag van 9.30 tot 10.30 u. in OC Berkenhof
Body & Balance
Elke donderdag van 14.30 tot 15.30 u. in OC Berkenhof

Zwemmen
Elke vrijdag met samenkomst om 11 u. op de kleine parking van de
Delhaize, Stationstraat 18
Lijndansen
Reeks van 10 lessen op vrijdag van 14 tot 16 u., met start op 9 september, in GC Colomba
Kaarten
Elke dinsdagnamiddag van 13.30 tot 17.30 u. in de cafetaria van GC
Colomba
Scrabble
Elke dinsdagnamiddag van 14 tot 16 u. in OC Berkenhof
Info en inschrijvingen: Claire Deno, 0477 38 66 07 of
55plusserskortenberg@gmail.com of www.55pluskortenberg
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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
za 03/09/16
van 09:00 tot 16:00
za 03/09/16
van 14:00 tot 18:00
za 03/09/16 om 18:00 en zo
04/09/16 om 11:30
za 03/09/16 om 19:00

Wat
Start nieuwe lessen
kantklossen
Vrijetijdsbeurs

Organisator

Waar

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 50, beginners (materiaal inbegrepen) € 80,
kantschool.kortenberg@skynet.be
02 755 22 89, vrijetijd@kortenberg.be

Concertband Eendracht OC Berkenhof
Kortenberg
Muziek en animatie bij een KF De Vrolijke Schutters Staminee De Klok, Dekenijstraat
pintje
11 te Erps-Kwerps
Lions Laat Spelen
Lions Club Kortenberg Universitair Psychiatrisch
Hertog Jan
Centrum, Leuvensesteenweg
517 te Kortenberg
Ochtendwandeling 10 km te Wandelclub
Vertrek: De Walsplein
Kortenberg
Witlooftrekkers
Start yogalessen
Yogaclub Erps-Kwerps Turnzaal De Klimop,
Kwerpsebaan 249 te
Erps-Kwerps
Bloed geven
Rode Kruis Kortenberg Polyvalente zaal van Rusthuis
O-L-V Lourdes, Dorpsplein 10 te
Erps-Kwerps
Voorleesuurtje met
De Bib
De Bib
knutselen
Dag van de Wol
Dienstencentrum
OC Berkenhof,
Ontmoetingsruimte
Start yogalessen
KVLV Meerbeek
OC Atrium

www.conek.be

Rik Wouters, culturele
wandeling te Bosvoorde

Vertrek: Station Kortenberg

€ 9, leden € 8, 02 756 84 66, guido.craps@
vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/kortenberg

Opendeuravond danscursus vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

Bezoek Anthuriumkwekerij

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

Belgium Brick Children
School Foundation

OC Berkenhof

zo 11/09/16
van 09:30 tot 12:00

Lezing Het visueel geheugen
van de Kempische
Steenkoolmijnen
Ochtendwandeling 8 km te
Haacht Sint-Adriaan

€ 99, leden € 94, 02 759 84 66, kortenberg@
vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/kortenberg
€ 5, leden € 4, 02 759 84 6, kortenberg@
vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/kortenberg
€9

zo 11/09/16
van 13:00 tot 18:00

Open Monumentendag:
villacultuur in Everberg

Erfgoedhuis Kortenberg Villa Eversteen,
02 755 22 83, cultuur@kortenberg.be,
i.s.m. Dienst Cultuur
Lodderhoekstraat 1 te Everberg www.kortenberg.be

di 13/09/16
van 13:30 tot 16:00

Internationale Dag
van de Chocolade

Dienstencentrum

za 03/09/16
van 19:30 tot 22:00
zo 04/09/16
van 09:30 tot 12:00
ma 05/09/16
van 19:30 tot 21:35
di 06/09/16
van 18:00 tot 20:30
woe 07/09/16
van 14:00 tot 15:00
do 08/09/16
van 13:30 tot 16:00
do 08/09/16
van 20:30 tot 21:30
vrij 09/09/16
van 09:15 tot 13:00 en zo
11/09/16 van 09:15 tot 13:00
vrij 09/09/16
van 20:00 tot 22:00
za 10/09/16
van 09:30 tot 12:00
za 10/09/16 om 20:00

CONEK Barbecue

Info

vtbKultuur Kortenberg

Wandelclub Witlooftrek- Vertrek: De Walsplein
kers

OC Berkenhof,
Ontmoetingsruimte

infodvsdjf@gmail.com
€ 8, tot 16 jaar gratis, 016 64 93 10,
0485 18 61 50, David.pollet@skynet.be,
www.lionskortenberg.be
www.witlooftrekkers.be, 02 759 68 13
€ 25, 02 759 46 41,
yogaclub.erpskwerps@gmail.com
nelly_410@hotmail.com,
http://kortenberg.rodekruis.be
02 755 22 90, bibliotheek@kortenberg.be,
www.kortenberg.be
Gratis
kvlv.meerbeek@yahoo.com

016 48 10 03, www.witlooftrekkers.be

€ 2,50
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di 13/09/16
van 20:00 tot 22:00
di 13/09/16 van 19:00 tot
22:00 di 20/09/16 van 19:00
tot 22:00 di 27/09/16 van
19:00 tot 22:00
woe 14/09/16
vanaf 08:30

Rik Wouters, lezing door
Tamara Ingels
Cursus : Klimaat &
Gidsen - Gidsen voor het
klimaat

29

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

Natuurpunt CVN

Bezoekerscentrum,
Lelieboomgaardstraat 60 te
Erps-Kwerps

Uitstap met liftbus naar
Maastricht

Dienstencentrum

woe 14/09/16
van 14:00 tot 17:00

Regiowandeling te
Oud-Heverlee

Gidsenbond Dijleland

woe 14/09/16
van 18:00 tot 20:30
do 15/09/16 van 19:45 tot
22:00 do 22/09/16 van 19:45
tot 22:00
za 17/09/16 om 07:30

Bloedgeven

Rode Kruis Kortenberg

Vertrek: Serviceflats,
Leuvensesteenweg 190 te
Kortenberg
Vertrek: Sint-Jan de
Evangelistkerk, Kartuizerstraat 1
te Blanden
GC Colomba
http://kortenberg.rodekruis.be

za 17/09/16
van 08:30 tot 19:30
za 17/09/16
van 10:30 tot 13:30
van 17/09/16 tot 19/09/16
zo 18/09/16
van 08:30 tot 18:00
zo 18/09/16
van 14:30 tot 17:30
di 20/09/16 vanaf 08:30
di 20/09/16 om 19:30

Dansen op liedjes van Claude Femma Erps-Kwerps
François

OC De Zolder

8-daagse Sachsen-Anhalt
reis
Uitstap naar Val Dieu, het
land van Herve
Tweedehandsbeurs
Kinderkledij (tot 16 jaar) en
zwangerschapskledij
Kermis te Erps
Dagtocht 20 km te Mol

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

Curieus Kortenberg

OC Berkenhof

‘t Akkosjeke

GC Colomba

Regiowandeling te
Oud-Heverlee
Regionale sporteldag te
Blankenberge
Bloemschikken doorheen de
seizoenen
Bloemschikken

di 20/09/16 van 19:30 tot
22:30, woe 21/09/16 van
09:30 tot 12:30, van 13:30 tot
16:30 en van 19:30 tot 22:30,
do 22/09/16 van 19:30 tot
22:30
woe 21/09/16 om 13:20
Bezoek aan het grootse
kerkhof van Evere met gids
do 22/09/16
van 13:30 tot 15:00
do 22/09/16 om 20:00
vrij 23/09/16
van 20:00 tot 23:30
zo 25/09/16
van 11:30 tot 14:30
zo 25/09/16
van 11:30 tot 15:00
van 17:00 tot 19:00
zo 25/09/16
van 11:30 tot 15:00

Infonamiddag: Uw longen,
uw lucht, uw leven
Lezing misdaadauteur Jo
Claes
Clubavond over bergsport

Wandelclub
Witlooftrekkers
Gidsenbond Dijleland

Dorpsplein te Erps-Kwerps
Vertrek: De Walsplein

€ 6, leden € 5, 02 756 84 66, guido.craps@
vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/kortenberg
€ 42, 014 47 29 55, melina.kyametis@cvn.
natuurpunt.be, www.natuurpunt.be/
cursus-klimaat-gidsen-gidsen-voor-hetklimaat-kortenberg
Tussen € 52 en € 62, inschrijven
vóór 06/09, 0491 996 224 of
dienstencentrum@kortenberg.be
www.gidsenbond-dijleland.be

€ 18, leden € 12, 02 759 85 25 (tussen 19:00 en
22:00), kpt@skynet.be, www.femma.be/groep/
erps-kwerps
€ 1245, 02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.
be, www.vtbkultuur.be/kortenberg
€ 75, leden € 65, 0476 92 45 80,
curieus.secretariaat@telenet.be
secretariaat@akkosjeke.be,
www.akkosjeke.be
www.kortenberg.be
0483 71 93 87, 0473 34 24 11,
www.witlooftrekkers.be
www.gidsenbond-dijleland.be

Vertrek: Sint-Jan de
Evangelistkerk, Kartuizerstraat 1
te Blanden
Vertrekplaats nog te bepalen € 15, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Sportregio DijleHageland
Gezinsbond Erps-Kwerps O-L-V Lourdes, Dorpsplein 10
te Erps-Kwerps
Die Blomme
OC Berkenhof

Femma Kortenberg

Vertrek: De Walsplein

Dienstencentrum

OC Berkenhof

De Bib

De Bib

02 759 93 39, 02 759 82 16
€ 55, 02 759 43 34, miafransen@telenet.be

€ 12, leden € 10, 02 759 45 59,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg
Gratis, inschrijven vóór 19/09, 0491 996 224,
dienstencentrum@kortenberg.be
€ 5, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.kortenberg.be
http://www.bvlb.be/kalender/event/773clubavond
infodvsdjf@gmail.com

Mosselrestaurant

Bergsport VlaamsOC Berkenhof
Brabant
KF De Vrolijke Schutters Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Parochiale mosselkermis

Parochie Everberg

Parochiezaal,
info : wis.devriese@gmail.com
Annonciadenstraat 11, Everberg

Mosselfestijn KortenbergParcé

Jumelage KortenbergParcé

OC Berkenhof

02 759 34 38
jeanclaude.steffens@gmail.com
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di 27/09/16
van 13:30 tot 15:30
woe 28/09/16
van 14:00 tot 17:00

Infonamiddag: Het leven van Dienstencentrum
René Magritte
Regiowandeling te Leefdaal Gidsenbond Dijleland

OC Berkenhof

woe 28/09/16 om 20:00

Theater in het UPC: Ingrid

UPC Kortenberg

do 29/09/16
van 13:00 tot 16:00
vrij 30/09/16
van 20:00 tot 22:00

Culturele uitstap

KVLV Meerbeek

Vertrek: parking
Sint-Lambertuskerk,
Kerkring te Leefdaal
Congrescentrum UPC,
Leuvensesteenweg 517
te Kortenberg
Vertrek: OC Atrium

Beeldreportage Myanmar
en Oman

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

Gratis, inschrijven vóór 22/09, 0491 996 224,
dienstencentrum@kortenberg.be
www.gidsenbond-dijleland.be
€ 5, myriam.streignart@upckuleuven.be
kvlv.meerbeek@yahoo.com
€ 6, leden € 5, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
burgerlijkestand@kortenberg.be 02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be 02 755 22 30
communicatie@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 83
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be 016 26 94 37
financien@kortenberg.be 02 755 22 50
gebouwenbeheer@kortenberg.be 02 759 98 28
grondgebiedszaken@kortenberg.be 02 755 22 70
ict@kortenberg.be 02 755 22 49
infrastructuurprojecten@kortenberg.be 02 755 22 76
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 65
mobiliteit@kortenberg.be 02 755 22 75
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
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
website@kortenberg.be 02 755 22 40
wegenengroen@kortenberg.be 02 759 98 28
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
welzijnshuis@kortenberg.be (OCMW) 02 755 23 20
zoeklicht@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
formulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze
instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke webstek:
www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 augustus gebeuren voor het oktobernummer, en ten
laatste op 25 september voor het novembernummer. Deze deadlines zullen strikt
worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek
en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij een
bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur deze naar
zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s doorstuurt, betekent
dit dat u ons de toestemming geeft om deze te publiceren in
Zoeklicht, en dit op de plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 tot 19 u.
Donderdag: van 10 tot 19 u.
Vrijdag: van 13 tot 19 u.
Zaterdag: van 10 tot 13 u.
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 tot 12 u.
Woensdag: van 13 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 80 (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 2016.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 augustus 2016
worden ingediend. Voorstellen voor het novembernummer van Zoeklicht moeten
ten laatste op 25 september 2016 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 31 augustus 2016 om 10 u. op de tweede
verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.
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