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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Gratis veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

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.

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
1-2 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
8-9 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
15-16 oktober: Dr. Sibylle Vankets - 02 720 51 77
22-23 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
29-30 oktober: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
29-30 oktober: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21

Dinsdag 4 oktober: huisvuil
Dinsdag 11 oktober: pmd en gft
Vrijdag 14 oktober: papier en karton
Dinsdag 18 oktober: huisvuil
Dinsdag 25 oktober: pmd en gft
Maandag 31 oktober: huisvuil (ter vervanging van 1 november)
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Gratis fietsgraveren

Woensdag 5 oktober, van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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.

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Wachtdiensten allerlei

Pensioenzitdagen



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

Maandag 3 oktober 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
Graag op afspraak.
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37

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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Foto: Evgenia Belyaeva

Gemeenteraad
Gemeenteraad van 5 september 2016
• De gemeenteraad hield één minuut stilte naar aanleiding van het
overlijden van de voormalige gemeenteraadsleden Victor De Coster en
Henri Huyens, beiden gemeenteraadslid in de legislatuur 1977-1982.
• De gemeenteraad kreeg een overzicht van de 92 positieve visums die
de financieel beheerder in het eerste semester van 2016 verleende
voor aankopen duurder dan 5.500 euro exclusief btw.
• De gemeenteraad nam kennis van de processen-verbaal van het kasonderzoek van de gemeente op 30 juni 2016 en op 31 juli 2016.
• De gemeenteraad keurde de jaarrekening 2015, de aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 en de eerste wijziging van het budget voor
2016 van het Welzijnshuis (OCMW) goed.
• De gemeenteraad keurde de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek en van Eandis Assets op 3
oktober 2016 goed. Daardoor wordt Eandis Assets gemandateerd om
een privépartner in te schakelen die de nodige financiële middelen
inbrengt om de nieuwe fusie van distributiemaatschappijen vorm te
kunnen geven.
• De gemeenteraad besliste om natuurwerkzaamheden exclusief te
laten uitvoeren door ‘Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen’. Deze samenwerkingsovereenkomst in het kader
van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) tussen de
provincie Vlaams-Brabant, verschillende gemeenten en IGO, wordt
voor het jaar 2017 verlengd met wederzijdse exclusieve dienstverlening. De ‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen’ voeren
gemeentelijke natuurprojecten uit op basis van sociale tewerkstelling.
Het project zorgt voor de duurzame instandhouding van doelsoorten
of -habitats. Het levert zo een grote bijdrage aan het gemeentelijke
biodiversiteitsbeleid. De gemeente voorziet anderhalve arbeidskracht
binnen dit project, met als richtinggevende kostprijs 44.478 euro
(exclusief btw) per arbeidskracht.
• De gemeenteraad besliste om een subsidie in te voeren voor thermografische audits van particuliere woningen. Via een thermografisch onderzoek met behulp van een infraroodcamera worden warmteverliezen via

de gebouwschil vastgelegd, zoals isolatieproblemen, koudebruggen,
vochtinsijpeling, warmteverliezen via kieren en spleten aan ramen en
deuren. Het gemeentebestuur wil zo de ecologische voetafdruk van de
gemeente verkleinen en duurzaam wonen met oog voor de klimaatdoelstellingen ondersteunen. De subsidie bedraagt 50% van de kostprijs van
de uitvoering van een thermografische audit met een maximaal subsidiebedrag per dossier van 200 euro. Het subsidiereglement gaat in op 1
januari 2017. Dossiers van 2016 zullen worden aanvaard als de werken
werden uitgevoerd na 5 september 2016.
• De gemeenteraad keurde aanpassingen aan het reglement over promotionele steun aan verenigingen goed. De belangrijkste wijziging is
dat verenigingen niet langer een beroep kunnen doen op de gemeente
om drukwerk te laten verzorgen. Er zijn voldoende kwaliteitsvolle en
prijsbewuste alternatieven beschikbaar op de privémarkt.
• De gemeenteraad besliste een overeenkomst af te sluiten met het
Vlaams Energiebedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas
voor de gemeente - voor elektrische energie en aardgas voor haar
installaties en gebouwen en voor de openbare verlichting. Deze overeenkomst zal ook gelden voor het Welzijnshuis en de politiezone
HerKo. Eandis System Operator cvba zal optreden als facilitator voor de
overgang naar het nieuwe contract.
• De gemeenteraad besliste om de huur en het onderhoud van een frankeermachine te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking voor een periode van vijf jaar. Het gaat om een bedrag
van maximum € 15.000.
• Ook volgende punten werden besproken: de stand van zaken betreffende de aankoop van een AED-toestel, het informeren van de burgers
van de betrokken straten over het zwaarvervoerplan, het beleid rond
elektrische laadpalen in Kortenberg, fietskaravanen voor schoolgaande kinderen op weg naar school, de toestand van voetweg 24
tussen de Leuvensesteenweg en de Minneveldstraat.

Volgende gemeenteraad
Maandag 3 oktober 2016
De gemeenteraad start 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 Secretariaat via
secretariaat@kortenberg.be.

Sluitingsdagen oktober-november
Het Administratief Centrum zal gesloten zijn op zaterdag 29 en maandag 31 oktober, alsook op dinsdag 1 november 2016. Op die dagen kunt u
ook niet terecht in de Bib.
Het politiehuis van Kortenberg en het containerpark zijn beide wel geopend op zaterdag 29 oktober, maar zijn eveneeens gesloten op 31 oktober
en op 1 november. Het politiehuis is bijkomend gesloten op woensdag 2 november. In dringende gevallen kunt u tijdens de sluitingsdagen de
politie bereiken op het noodnummer 101.
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

Nacht van de Duisternis

Overdag zorgt de zon voor warmte en licht. Bij valavond en ’s avonds
verlengen we onze dag door gebruik te maken van kunstmatige
lichtbronnen. Het overmatige gebruik van kunstlicht heeft nefaste
gevolgen voor de gezondheid van de mens, fauna en flora.
Daarbovenop komt nog een hoge energiekost. Door een oordeelkundig
gebruik van verlichting kan daadwerkelijk iets gedaan worden aan deze
milieuproblematiek en
kan het grootste deel van
de lichtvervuiling en de
ermee gepaard gaande
hinder vermeden worden.

Op zaterdag 8 oktober, tijdens de 'Nacht van de duisternis', kunt u
komen genieten van een pikzwarte nacht. De ‘Nacht van de duisternis’
wordt georganiseerd door de milieudienst in samenwerking met de
Milieu Adviesraad (MAR), de Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie
Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder van de VVS en Natuurpunt.
Er vinden tal van activiteiten plaats in het Park van de Oude Abdij te
Kortenberg: avondwandeling, sterren kijken, vleermuizen spotten.
Om nog een plezierige noot aan de actie toe te voegen, komt er een verhalenverteller voor groot en klein.
Samenkomst op zaterdag 8 oktober om 20 u. aan de Oude Abdij,
Abdijdreef. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht, plaatsen
zijn beperkt!
Meer info en inschrijvingen: milieudienst Kortenberg
milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18

Warandebosgezwam
GEMEENTEBESTUUR

Paddenstoelenwandeling op zondag 9 oktober

Als start van de ‘Week van het bos’ organiseert de
Kortenbergse milieudienst samen met Natuurpunt
opnieuw een paddenstoelenwandeling.
Paddenstoelen komen in alle vormen, maten, geuren en
kleuren. De meest bekende kabouterpaddenstoel is de
vliegenzwam, maar er zijn er véél meer! Onze gids
maakt u wegwijs in deze tot de verbeelding sprekende
mysterieuze wereld.
De wandeling gaat op zondag 9 oktober van start
aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1 in Kortenberg om 9
u. Deelname is gratis. Inschrijven is niet vereist.
Deze activiteit is niet toegankelijk voor kinderwagens en
rolstoelgebruikers. Laarzen zijn aangewezen.

Foto: Halewijn Verlinden

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2016

GEMEENTEBESTUUR

5

D e afvalkalender, afvalrekening en DifTar-informatie online opvolgen?
Dat kan!

Inwoners van de gemeente Kortenberg kunnen hun afvalrekening en
-inzamelingen op de voet volgen via de DifTar-website ‘Mijn EcoWerf’.
Raadpleeg via ‘Mijn EcoWerf’:
• een overzicht van uw containers en afvalinzamelingen
• het saldo van uw DifTar-rekening en een overzicht van de verrichtingen
• uw betalingsuitnodigingen
• statistieken van de afvalinzameling
• uw afvalleveringen op het containerpark
• …
Nog meer voordelen
U kunt ervoor kiezen om bepaalde documenten (betalingsuitnodigingen,
jaaroverzicht …) per e-mail te ontvangen in plaats van per post. Op die
manier helpt u de papierberg te verkleinen.
Vul de juiste contactgegevens in en EcoWerf informeert u over wijzigingen
van de afvalinzameling in uw straat (bijvoorbeeld als gevolg van het winterweer, een technisch defect, een feestdag, …) of bij wijzigingen in de
openingstijden, tarieven, afvalfracties, … van het containerpark. EcoWerf
kan een bericht sturen via ‘Mijn EcoWerf’ of rechtstreeks naar het persoonlijk e-mailadres.

Hoe registreren op ‘Mijn EcoWerf’?
Registratie op www.mijnecowerf.be gebeurt met de eID van de referentiepersoon (= de persoon aan wie de betalingsuitnodiging gericht is,
meestal is dit het gezinshoofd) of met een zelf gekozen gebruikersnaam.
Hou het klantnummer bij de hand. Dit is terug te vinden op de betalingsuitnodigingen of kunt u opvragen bij EcoWerf via het gratis nummer
0800 97 0 97 en druk op keuzemenu 1. Ook alle andere vragen kunnen zo
gesteld worden.
Recycle App!
De gratis app 'Recycle!', ontwikkeld door Fost Plus, Bebat en Recupel geeft
u alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een handige afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in uw buurt, inclusief de openingsuren van het containerpark. Zo
mist u geen enkele huisvuilinzameling meer en weet u perfect wat te
doen met een afgedankte broodrooster, een botervlootje of een stel lege
batterijen. De app is verkrijgbaar voor Windows, via Google play en in de
App Store.
Via de gemeentelijke website en sociale media houdt de gemeente
natuurlijk ook de inwoners op de hoogte bij wijzigingen, hou deze dus
zeker ook in de gaten!
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De vuilnisman verdient uw respect
Gelukkig is het niet altijd kommer en kwel: de meeste chauffeurs zijn wel
hoffelijk en iedereen is blij dat zijn/haar afval wordt ingezameld. Met een
dosis humor, een portie lef en veel werklust staan de vuilnismannen elke
dag weer op post achter hun ophaalwagen. Dat verdient uw respect.

Foto: Stijn Nackaerts

Bio

‘Staan wij achterop? Dan kan de ophaalwagen echt niet
sneller dan 30 km/u.’
Het is geen job als een ander, vuilnisman. Het is zweten in de zomer en verkleumen tot op het bot in de winter. Het is rennen, springen en soms een
enkel verstuiken. Het is noodzakelijk werk, maar werk dat men niet zomaar
kiest. Het is een job die weinig respect krijgt, maar dit wel verdient.
Opzij, opzij, opzij
Kris, Stijn, Michel en Patrice staan al jaren achterop de ophaalwagen. De
zware fysieke inspanningen zijn ze al lang gewoon. Dat hoort nu eenmaal
bij de job. Het is het vaak agressieve verkeer en het ongeduld van de mensen, waar ze maar moeilijk aan wennen.
Het is uiteraard niet leuk om ’s ochtends als u gehaast bent achter de
ophaalwagen te rijden. Weet dan dat de chauffeur niet met opzet zo traag
rijdt; als er vuilnismannen achter op de trede staan en vuilnis laden, kan
de ophaalwagen gewoon niet sneller dan 30 km/u. De vuilnismannen
doen hun best om wagens zo veilig mogelijk te laten voorbijrijden en er
wordt ook rekening gehouden met drukke plekken bij het plannen van de
route: zo wordt er bijvoorbeeld geprobeerd om de buurt rond scholen te
vermijden bij de start of het einde van de schooldag. Maar het helpt ook
als u op de dag van de afvalinzameling wat vroeger thuis vertrekt of een
andere weg neemt. Wederzijds respect, dat maakt alles veel eenvoudiger.
Oogcontact en afstand houden
Jammer genoeg gebeuren er regelmatig ongevallen met wagens die achteraan
inrijden op de ophaalwagen. De meeste ongevallen zijn makkelijk te vermijden
door oogcontact te maken en voldoende afstand te houden. Daarnaast zijn er
soms ook gevallen van regelrechte agressie.

Kris Vanderwaren – 13 jaar vuilnisman bij EcoWerf
Stijn Nackaerts – 14 jaar vuilnisman bij EcoWerf
Michel Meynckes – 9 jaar vuilnisman bij EcoWerf
Patrice Artoos – 22 jaar vuilnisman bij EcoWerf

Tips van de vuilnisman
• Hou afstand van de ophaalwagen. Als de ophaalwagen perst, kan
er afval uitvliegen.
• Steek de ophaalwagen niet zomaar voorbij. Maak eerst oogcontact
met de vuilnisman.
• Pas uw snelheid aan in de buurt van een ophaalwagen.
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Drugs- en Alcoholpreventie
Wie geZNAPt wordt, moet bewegen!
GEMEENTEBESTUUR

Lekker lui tv-kijken, gamen of sms’en op uw smartphone is leuk. Maar
lang stilzitten in een kromme houding, daar doet u uw lichaam geen
plezier mee. Na elk half uur schermtijd neemt u best een actieve pauze
van 5 tot 25 seconden! Znap uw kinderen wanneer ze langer dan een
half uur achter een beeldscherm hangen. Plak hen de ZNAPPER op en
laat ze even alles losschudden, tot de ZNAPPER er weer afvalt. Zo neemt
uw kind meteen die korte, actieve pauze. Maar pas op, want ook u kunt
geZNAPt worden!
Het nieuwste onderdeel in de campagne PLAY PAUZE STOP van de provincie Antwerpen concentreert zich op het element ‘pauze’. Spieren die
steeds gespannen staan tijdens het gamen, typen of muisklikken geraken niet goed doorbloed. Beeldschermactiviteiten kunnen jongeren
helemaal in beslag nemen. Ze blijven verder surfen of spelen, waardoor
ze er niet (bewust) bij stilstaan dat ze pijn hebben van het te lang in een
bepaalde houding zitten. Elke 30 minuten een actieve pauze van 5 tot
25 seconden haalt u even uit die verkrampte houding en herstelt de
doorbloeding. U voorkomt er een pijnlijke sms-duim, tablet-nek of
game-pols mee. En zit u aan 2 uur per dag? Dan is het tijd om te stoppen met ‘schermen’ en wat meer te bewegen.

Znappers zijn gratis beschikbaar in het Administratief Centrum tijdens
de Digitale Week van 8 tot 16 oktober. Znappen maar!
Kom alles te weten over de ZNAPPER en correct beeldschermgebruik op
www.playpauzestop.be.
Vragen over gamen?
Drugs- en alcoholpreventiedienst H3K, 016 26 94 37 of
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be
www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieH3K

Welzijn
Oktoberactiviteit in de Ontmoetingsruimte: Dag tegen kanker
GEMEENTEBESTUUR

Op 20 oktober 2016 roept ‘Kom op tegen Kanker’Vlamingen op om die dag expliciet hun medeleven en verbondenheid
te tonen met kankerpatiënten en hun naasten door een geel lintje te dragen. Ook in het Dienstencentrum wordt er die
dag extra aandacht besteed aan dit thema. Alle bezoekers en personeelsleden zullen die dag het gekende gele lintje
dragen. In de Ontmoetingsruimte zal er een infostand staan en wordt een kleine attentie voorzien voor alle bezoekers.
U kunt ook uw wens neerschrijven en laten ophangen in de wensboom of een azalea kopen ter ondersteuning van ‘Kom
op tegen Kanker’. In dit kader organiseert het Dienstencentrum ook een speciale bewegingsles van 9 tot 10 u. en worden
mantelzorgers in de namiddag wegwijs gemaakt in Mantelzorg (zie ook de activiteit op blz. 11).
Praktisch
Donderdag 20 oktober van 9 tot 16.30 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
Gratis
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Laat u screenen op borstkanker
GEMEENTEBESTUUR

Mammobiel in Kortenberg van 17 tot en met 24 oktober

Bron: Logo Oost-Brabant
Hoe vroeger u borstkanker ontdekt, hoe beter
We weten niet wat de oorzaak is van borstkanker. Wat we wel weten, is
dat de kans op volledige genezing groter is, als deze ziekte op tijd wordt
ontdekt.
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Liefst
één op de acht krijgt met de ziekte te maken. Het risico om borstkanker te
krijgen neemt toe met de leeftijd. Drie op de vier vrouwen bij wie borstkanker ontdekt wordt, is ouder dan 50 jaar.
Voor wie?
Vrouwen uit de doelgroep (50-69 jaar) ontvangen automatisch een uitnodigingsbrief voor het nemen van een radiologische borstfoto of mammografie. Voor deze leeftijdsgroep zijn de voordelen van borstkankeropsporing het hoogst.
Met een verwijsbrief van de huisarts of gynaecoloog kan elke vrouw uit
die doelgroep zich ook buiten deze actieperiode laten onderzoeken in een
erkend mammografisch centrum in de regio.
In beide gevallen is het onderzoek kosteloos.
Resultaten
In 2014 waren 64,8% van de vrouwen uit Kortenberg in orde met deze
preventieve maatregelen. De vrouwen hebben deelgenomen aan het
bevolkingsonderzoek, of werden gescreend buiten het bevolkingsonderzoek, of hoefden niet gescreend te worden om medische redenen. Het
Centrum voor Kankeropsporing, de Logo’s en de Vlaamse Overheid streven
naar een bereik van minstens 75% van de vrouwen.

Waarom zou u meedoen?
• Om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen is de screeningsmammografie op dit moment het meest geschikte middel. Het onderzoek is bedoeld als een regelmatige controle voor gezonde vrouwen
zonder dat daar direct aanleiding voor is.
• Indien borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, vergroot de
kans op genezing en op een borstsparende behandeling.
• De Vlaamse overheid en de betrokken experten zien streng toe op de
kwaliteit van dit bevolkingsonderzoek. Zo worden bv. alle screeningsmammografieën telkens door twee radiologen beoordeeld.
Meer info: www.bevolkingsonderzoek.be
of 0800 60 160 (gratis).
Een brochure wordt u aangeboden in het folderrek
in de inkomhal van het Administratief Centrum.
Raadpleeg met concrete vragen uw huisarts of
gynaecoloog.
Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker
wordt georganiseerd in samenwerking met de
huisartsen, gynaecologen, radiologen, uw
gemeentebestuur, de Vlaamse overheid, het Centrum
voor Kankeropsporing en Logo Oost-Brabant.
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Laat griep deze winter in de kou staan met de griepprik
Bron: Logo Oost-Brabant en het Agentschap Zorg en Gezondheid

Elke winter krijgt één op de tien mensen griep. Bij sommige risicogroepen
kan griep ernstige gevolgen hebben. Bent u 65-plusser, bent u zwanger
of hebt u gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen,
hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel
hoger. Daarom laat u zich best vaccineren vanaf half oktober. Zo hebt u de
beste kans om geen griep te krijgen in de winter.

Hoeveel kost uw griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald.
Verblijft u in een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wilt u weten of
u tot een risicogroep behoort en hoeveel uw griepvaccin precies kost?
Vraag het aan uw huisarts.

Bescherm u tegen de griep en haal uw griepprik
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie
stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in
het najaar. De bescherming die het vaccin biedt, is tijdelijk. U moet zich
dus jaarlijks laten vaccineren tegen griep.

Meer info:
www.griepvaccinatie.be en bij uw huisarts

Welzijnshuis
Werelddag van verzet tegen armoede
Inlevingsworkshop met ervaringsdeskundige rond wonen en armoede
17 oktober is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Werelddag van verzet tegen extreme armoede. Het is een internationale dag waarop mensen
wereldwijd extra aandacht vragen voor de ongelijkheid in de wereld.
Ook het Welzijnshuis Kortenberg zet op maandag 17 oktober het thema armoede in de kijker. Steeds meer inwoners hebben het financieel moeilijk, worden geconfronteerd met sociale uitsluiting en bestaansonzekerheid en doen een beroep op hulpverlening. Het Welzijnshuis is een belangrijke
schakel in de strijd tegen armoede, en wil u graag laten kennismaken met allerlei initiatieven en mogelijkheden in eigen gemeente en/of op nationaal
vlak. Het Welzijnshuis organiseert daarom die avond om 19 u. een inlevingsworkshop met een ervaringsdeskundige rond wonen en armoede.
Maandag 17 oktober
Receptie met infostands en inlevingsworkshop: vanaf 19 u.
Infomoment Welzijnshuis: 19.30 u.
Lezing door ervaringsdeskundige rond armoede en huisvesting: 20 u. stipt.
Ontmoetingsruimte, OC Berkenhof
Kosteloos
Inschrijven verplicht vóór 10 oktober via socialedienst@kortenberg.be of 02 755 23 20
Meer info: www.welzijnshuiskortenberg.be
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Welzijnshuis Kortenberg start nieuwe
samenwerking voor de maaltijden
Vanaf 1 oktober werkt het Welzijnshuis samen met leverancier André
Claessens voor zowel de maaltijdbedeling aan huis als voor de maaltijden in het Dienstencentrum. Door deze samenwerking kunnen we een
betere dienstverlening geven voor de maaltijden. De aanvragen voor de
maaltijden verlopen nog steeds via het Welzijnshuis, de levering aan
huis wordt verzekerd door de leverancier.
De service die u wordt aangeboden, verbetert op volgende vlakken:
• 7 dagen op 7 de mogelijkheid om een warme maaltijd aan huis te
krijgen, gemaakt met dagverse producten, daarnaast blijven de
dorpsrestaurants plaatsvinden op maandag, dinsdag en vrijdag in
OC Berkenhof (Kortenberg) en woensdag in De Klok (Erps-Kwerps).
• De prijs wordt verlaagd naar 7,50 euro voor de maaltijden aan huis
en 8,50 euro (via domiciliëring) of 9 euro (aan de kassa) voor de
maaltijden in het Dienstencentrum.
• Het menu wordt uitgebreid met een huisbereid dessert.
• Door een nauwe samenwerking tussen het Welzijnshuis en de leverancier zal het Welzijnshuis oog blijven hebben voor uw thuissituatie
en kunnen eventuele noden en vragen vlug besproken worden.
Om de samenwerking met de nieuwe leverancier te promoten organiseert het Welzijnshuis onderstaande acties:
1. Algemeen
Op donderdag 13 oktober van 12 tot 14 u. is iedereen uitgenodigd
op een proevertjesdag in de Ontmoetingsruimte. U kunt dan langskomen om vrijblijvend te proeven van de maaltijden van de nieuwe
leverancier.
2. Voor het dorpsrestaurant van het Dienstencentrum
• Tijdens de eerste week van oktober worden de bezoekers van het
dorpsrestaurant feestelijk ontvangen met een hapje en een drankje.

• In oktober
wordt een
loterij georganiseerd. Elke bezoeker van het dorpsrestaurant heeft
per keer dat hij aanwezig is recht op een lotje. Op 4 november worden dan onderstaande prijzen verloot:
1ste prijs: 5 gratis maaltijden
2de prijs: 3 gratis maaltijden
3de prijs: 1 gratis maaltijd
• In de maand november is er de actie ‘breng een vriend mee’. Elke
bezoeker die tijdens deze maand een nieuwe bezoeker meebrengt
(die minstens 5 keer komt eten) in de dorpsrestaurants krijgt een
gratis maaltijd in de maand december.
3. Voor de maaltijden aan huis
• Tijdens de eerste week van oktober krijgt u ook thuis een drankje
aangeboden.
• Tijdens de maand oktober vindt een loterij plaats, waarbij u bij elke
maaltijd aan huis recht heeft op één loterijbiljet. Op 4 november
worden dan onderstaande prijzen verloot:
1ste prijs: 5 gratis maaltijden
2de prijs: 3 gratis maaltijden
3de prijs: 1 gratis maaltijd
• In de maand november is er de actie ‘breng een vriend aan’. Indien u
tijdens deze maand een nieuwe afnemer aanbrengt (die minstens 5
keer een maaltijd aan huis neemt), krijgt u een gratis maaltijd in de
maand december.
Wenst u meer info over de maaltijden van het Welzijnshuis, neem dan
contact op met:
• Heidi Janssens, 0491 996 227 of gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
voor de maaltijden aan huis
•	Geert Gevers, 0491 996 224 of dienstencentrum@kortenberg.be
voor de maaltijden in het dorpsrestaurant van het Dienstencentrum

Dienstencentrum
Infonamiddag: Maak het goed met uw rug en uw nek
‘Rugpijn’ treft zowel mannen als vrouwen en dat in alle leeftijdscategorieën. De eerste stap in de behandeling van de rugpijn is zorg dragen voor
dit unieke lichaamsdeel. Hoe werkt uw rug? Hoe zorgt u dagelijks voor uw
rug? Welke zijn de meest optimale houdingen? Hoe werkt en heft u het
best? Wie hierover meer wil weten is welkom op deze infosessie, een
samenwerking met Regionaal Dienstencentrum Brussel en het
Dienstencentrum Kortenberg.

Praktisch
Donderdag 13 oktober van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
Gratis
Inschrijven vóór 8 oktober via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224
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Infonamiddag: Mantelzorgondersteuning,
wegwijs in Mantelzorg
Uw partner wordt ernstig ziek, uw moeder herstelt van een operatie of uw
broer heeft een handicap. U staat dus in voor de zorg van een dierbare
persoon. Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers vervullen een zeer
belangrijke rol in onze samenleving. Tijdens deze infonamiddag krijgen
manterzorgers informatie over hun rechten, de zorgverzekering, bestaande
premies en tegemoetkomingen. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de
erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

Praktisch
Donderdag 20 oktober van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4 - Gratis
Inschrijven vóór 13 oktober via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224

Computercursus 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;
• kennismaken met de onderdelen en instellingen;
• kennismaken met het toetsenbord en het gebruiken;
• de muis bedienen;
• het bureaublad en vensters gebruiken;
• documenten en mappen ordenen;
• de nodige oefeningen.

Praktisch
Maandag 17 en 24 oktober en 7, 14, 21 en 28 november en 5
december van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie
€ 125 (cursus, gebruik laptop en koffie inbegrepen)
Inschrijven vóór 15 oktober via dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224
Maximaal 12 deelnemers
Opgelet: er moeten minimum 8 deelnemers zijn, anders wordt de
cursus geannuleerd

Workshop Powertex
Powertex is een textielverharder, een milieuvriendelijk alternatief voor polyester, op waterbasis. Powertex wordt
gebruikt voor het maken van beelden, schilderijen, decoratie, objecten en juwelen.
Eens zin om creatief met Powertex te zijn?
Er zijn twee keuzemogelijkheden:
• de ballerina in powertex ivoor - ongeveer 50 cm hoog
• uil op staander - kan hoger gemaakt worden, te beslissen in de workshop zelf
Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Katty Vander Elst van www.zandstorm.be.
Praktisch
Donderdag 10 november van 13 tot 16 u. voor de ballerina, van 13 tot 17 u. voor de uil
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie
€ 30 voor de ballerina en € 55 voor de uil - betaling bij inschrijving
Inschrijven vóór 1 november via dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224
Maximaal 12 deelnemers
Meebrengen: plastic om werkstuk mee te nemen in auto
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Politie
Vrijdag 28 oktober – de 3de editie van 1DAGNIET!
Wat is ‘1DAGNIET!’?
Op vrijdag 28 oktober wordt de 3de editie georganiseerd van de nationale actiedag tegen inbraken, genaamd ‘1DAGNIET!’. Deze actie is een
initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken en werd in het leven geroepen
om één dag van het jaar aandacht te vragen voor de preventie van
woninginbraken. De idee dat uw veilige thuis door onbekenden ongevraagd werd betreden, is een gevoel dat voor vele slachtoffers vaak lang
blijft nazinderen en dat de dagelijkse, vertrouwde routine verstoort. Ook
het verlies van voorwerpen met een emotionele betekenis is vaak een
pijnlijke ervaring.
Uw hulp wordt gevraagd!
De strijd tegen inbraken vereist een gezamenlijke aanpak van alle verschillende schakels in de veiligheidsketen. En u bent één van die schakels!
De strijd tegen inbraken kan alleen maar slagen met uw hulp. Wordt een
inbreker op heterdaad gevat, dan is het bijna altijd nadat een alerte burger
onmiddellijk de politie verwittigde na het zien van een verdachte situatie.
Blijf dus verdachte zaken melden via 101!

Op www.politieherko.be en op www.1dagniet.be kunt u nog meer ideeën
vinden om de politie te helpen.
Opgepast voor diefstal met list!
Omdat diefstal met list dit jaar centraal staat tijdens de 1DAGNIET!campagne, zal de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) tijdens de week
van 24 oktober extra preventieacties organiseren, met bijzondere
aandacht voor senioren. Immers, dieven die aan de voordeur aanbellen en
met een smoesje de woning proberen binnen te dringen, viseren dikwijls
alleenwonende senioren.
Iedereen is van harte welkom op de politiestand op de wekelijkse markt donderdagvoormiddag 27 oktober op het Dr. V.
De Walsplein. U kunt er een praatje maken met de diefstalpreventieadviseur van de politiezone en deelnemen aan een quiz. Elke deelnemer ontvangt een leuke en nuttige attentie!
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Zorgt u mee voor een vlotte doorgang?
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 benadrukken we
het belang van een vlotte en veilige doorgang wanneer men
parkeert op de rijbaan.
De wegcode geeft aan dat het verboden is een voertuig te parkeren wanneer de vrije doorgang van de rijbaan minder dan drie meter breed wordt.
Daarnaast is het op een rijbaan met tweerichtingsverkeer verboden om te
parkeren tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig wanneer
hierdoor andere voertuigen moeilijk kunnen kruisen.
Bij het parkeren van uw voertuig op de rijbaan (ervan uitgaande dat er
geen ander parkeerverbod geldt) dient u er bijgevolg op te letten dat er
nog voldoende ruimte beschikbaar is voor de andere weggebruikers,
zodat een vlotte en veilige doorgang gegarandeerd wordt. Denk hierbij
niet alleen aan personenauto’s, maar bijvoorbeeld ook aan bussen,
vrachtwagens, ziekenwagens en brandweerwagens.

Wenst u toelichting over een andere regel inzake stilstaan en
parkeren? Stuur dan een mailtje naar verkeerszaken@politieherko.be
Foutparkeren, u doet hier toch niet aan mee?!

Snelheidsmetingen augustus
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen
in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente in
kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen
worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt
gereden, worden door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de
politie: 016 85 34 00 of verkeersdienst@politieherko.be.
Snelheidsmetingen augustus
Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Wijnegemhofstraat (richting
Leuvensesteenweg)

30 km/u.

2.344

40 km/u.

25 %

Frans Mombaersstraat (richting Peperstraat)

50 km/u.

2.895

51 km/u.

5,8 %

Straat

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in augustus snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 14,4 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders augustus
Straat
Zavelstraat
Sterrebeeksesteenweg
Leuvensesteenweg

Toegelaten snelheid
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

Aantal gemeten voertuigen
245
575
843

Percentage geflitste voertuigen
10,6 %
2,8 %
10,3%
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Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

GAS-dossiers Kortenberg 2015

In 2015 werden er in de gemeente Kortenberg 20 GAS-dossiers
aangemaakt en doorgestuurd voor behandeling naar de provincie Vlaams-Brabant. De gemeente heeft in totaal € 1.300 betaald
aan de provincie voor het behandelen van deze dossiers. Niet elk
dossier geeft echter aanleiding tot een boete. Concreet werden
voor € 1.940 aan GAS-boetes uitgeschreven, waarvan tot op
heden € 1.800 effectief betaald werd.
Hiernaast vindt u een overzicht van de 19 dossiers uit 2015 die
aanleiding gaven tot een boete.

Overtreding
Sluikstorten
In het gedrang brengen van de veilige en vlotte doorgang
Niet-vergunde container
Inname openbare ruimte zonder vergunning
Bevuilen openbare ruimte
Niet rein houden onbebouwd terrein
Rookhinder
Wildplassen
Nachtlawaai
Bijtende hond
Licht geweld

Aantal
overtredingen
7
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

De Zelfmoordlijn 1813 wil nog meer oproepen beantwoorden!
De Zelfmoordlijn 1813 is er voor wie nood heeft aan
een gesprek van mens tot mens. Dat gesprek kan
gaan over uw eigen zelfmoordgedachten, maar
evengoed kunt u er terecht als u zich zorgen maakt
over iemand uit uw omgeving die met dergelijke
gedachten worstelt. U kunt de Zelfmoordlijn 1813 anoniem, gratis en 24/7 contacteren via telefoon, chat of e-mail.

Augustus in beeld

Het voorbije jaar hebben ruim 130 vrijwilligers meer dan 18.000 oproepen aan de
Zelfmoordlijn beantwoord. Ondanks dit recordaantal kunnen toch niet alle oproepen worden beantwoord. Daarom blijft de Zelfmoordlijn 1813 op zoek naar vrijwilligers met talent om met mensen in gesprek te gaan!

Vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn 1813, ook iets voor u?
Laat het zo snel mogelijk weten via het aanmeldingsformulier op
http://vrijwilligers.preventiezelfdoding.be of via cpz@preventiezelfdoding.be! U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en wie weet start u binnenkort de basisopleiding tot beantwoorder van de Zelfmoordlijn 1813 via telefoon, chat of e-mail.
Meer info: www.zelfmoord1813.be.
Omwille van de anonimiteit van de Zelfmoordlijn 1813 wordt
gevraagd om discreet om te gaan met uw intentie om vrijwilliger te
worden.

2
3
1
1 D e nieuwe speeltuin in wijk ‘Broekhoven’ werd meteen grondig uitgetest!
2/3 De kinderen gaven het beste van zichzelf tijdens het toonmoment als
afsluiter van de Musicalstage 2016 met als thema ‘Shrek’.
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in Kortenberg
(De Bib i.s.m. Vriendenkring 'Geel-Blauw' van
Sporting Erps-kwerps)

(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Sporteldag

Alle 55-plussers zijn van harte welkom op de Sporteldag op dinsdag 11
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 afgerond om 16 u. Tot en met donderdag 6 oktober kan je je voor 4 euro
inschrijven aan de UiTbalie in de bibliotheek (niet-inwoners betalen 5
euro). In ruil daarvoor krijg je een hele dag sporten aangeboden samen
met koffie, een broodjesmaaltijd en een ongevallenverzekering.

Dinsdag 11 oktober vanaf 9 u.
Site Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
tot en met donderdag 6 oktober
Meer info: www.kortenberg.be (Sport),
sport@kortenberg.be of 02 755 22 87

Boekvoorstelling ‘De geschiedenis
van het voetbal in Erps-Kwerps’
GEMEENTEBESTUUR

Bij de aanvang van het seizoen 2016-2017 werd het 50-jarig bestaan van
Sporting Erps-Kwerps gevierd. Maar zelfs vóór de Eerste Wereldoorlog
werd er in onze gemeente op een bal getrapt. Heel wat mensen die door
de jaren heen met voetbal bezig waren, hebben verhalen laten optekenen
en hebben foto’s en andere memorabilia ter beschikking gesteld voor dit
gedenkboek.
Danny Carleer wisselt in ‘De geschiedenis van het voetbal in Erps-Kwerps’
anekdotes af met geschiedenis en zelfs economie en politiek. Op maandag 17 oktober kan je in de Bib terecht voor de voorstelling van het
boek aan het grote publiek.

Maandag 17 oktober om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Gratis
Inschrijven kan via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be
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(De Bib)

(De Bib i.s.m. de VVGG)
GEMEENTEBESTUUR

De Levende Bibliotheek

GEMEENTEBESTUUR

Na een succesvolle eerste
editie in januari, keert de
Levende Bibliotheek op
zaterdag 22 oktober
terug naar Kortenberg.

Filmvoorstelling
in de Bib: ‘The Witch’

Regie: Robert Eggers (VS, Canada, 2015 – 93
minuten)
Met: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson en Kate
Dickie

In de Levende Bibliotheek vind je geen papieren boeken. Je ontmoet er
mensen van vlees en bloed. Mensen met een inspirerend verhaal of een
aangrijpende getuigenis. Hun verhalen gaan over verlies, geluk, ziekte,
hoop, herstel, ... En die willen zij graag delen met anderen, bijvoorbeeld
met jou. Praten met een Levend Boek is de beste remedie tegen vooroordelen en taboes.
Hoe werkt het? Vanaf 1 oktober krijg je in de Bib een overzicht van de
Levende Boeken. Je kiest het verhaal dat jou het meest aanspreekt en
maakt op 22 oktober kennis met de man of vrouw achter het verhaal. Elk
gesprek duurt 20 tot 30 minuten. In die tijd krijg je de gelegenheid om het
Levend Boek te leren kennen, in een persoonlijk gesprek, van mens tot
mens.

Op vrijdag 28 oktober openen we onze tweede reeks maandelijkse
filmvoorstellingen in volle Halloweensfeer met de veelgeprezen horrorfilm ‘The Witch’. Deze bloedstollende debuutfilm won de prijs voor beste
regie op het Sundance Film Festival.
New England, 1630. William, Katherine en hun vijf kinderen bewonen een
kleine boerderij naast een imposant bos. Na de onverklaarbare verdwijning van Samuel, het jongste kind, krijgen bijgeloof en angst het gezin in
hun greep. Een huiveringwekkend portret van een familie die niet kan
ontsnappen aan het onvermijdelijke kwaad.
Reserveer snel je gratis plaatsen!
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.
(De film is niet toegelaten voor kinderen onder de 16 jaar)

Zaterdag 22 oktober van 10 tot 13 u.
Bibliotheek Kortenberg
Gratis

Vrijdag 28 oktober om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Gratis
Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

(Jeugddienst en Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Activiteiten herfstvakantie

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

Spelochtend in de Bib
Hou jij ook zo van bordspelen, maar heeft grote broer weer geen zin, is kleine zus nog
te klein en heeft oma geen tijd? Dan is dit je kans!
Neem je spel mee naar de Bib en speel met andere speelvogels. Zo ontdek je nieuwe
spellen en leer je andere kinderen kennen.
Maak dus een spelafspraak voor de herfstvakantie. Wij zorgen ervoor dat er in ieder geval
een stapel spellen klaar staat.
Zaterdag 5 november van 10 tot 12.30 u.
Bibliotheek Kortenberg
Gratis, inschrijven is niet nodig
Alle leeftijden, ook ouders zijn welkom
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Filmnamiddag i.s.m. de Gezinsbond
13.30 u. Gus (6+)

Hier zien jullie de bezem van de vertelheks. Ze is geland in de bibliotheek
en haar ketel vol verhalen staat al te borrelen in de vertelhoek. Als je van
verhalen houdt vol heksenstreken en toverspreuken dan moet je zeker
komen luisteren. Daarna is het lekker knutselen. Kortom: het zal een hele
heksenketel worden in de Bib!
Woensdag 2 november
Voorlezen van 14 tot 14.30 u., vervolgens knutselen tot 15 u.
Bibliotheek Kortenberg
Geboortejaren 2008-2012
Gratis, inschrijven is niet nodig

Gus is een schuw vogeltje, allesbehalve een durver. Maar grote dromen
heeft hij wel. Dan breekt het moment van de grote vogeltrek aan. Darius,
die de zwerm al jaren aanvoert op zijn lange reis naar het zuiden, krijgt
een ongeluk. Al z’n geheime kennis over de route moet hij toevertrouwen
aan een opvolger. En dat wordt... Gus! Die wil graag de wijde wereld ontdekken, maar is hij klaar voor zo’n belangrijke opdracht?

15.30 u. Otto is een Neushoorn (4+)

De fantastische Roald Dahl
Kinderworkshop
Hey! Jij daar! Ja, jij! Kom, stap mee in het
bootje en vaar samen met de Oempaloempa’s
de chocoladerivier af. Mathilda en Daantje, de
wereldkampioen, zijn er ook! Durf jij onderweg de GVR een hand te geven én de
Reuzenkrokodil te aaien? Reserveer snel je
gouden ticket en kom met ons meespelen in
de fantastische wereld van Roald Dahl.

Vrijdag 4 november van 10 tot 12 u.
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Bibliotheek Kortenberg
Max aantal kinderen: 15
Geboortejaren 2004-2009
3 euro, kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene

Toppers zomervakantie belooft een saaie boel te worden... tot hij op een
dag een magisch potlood vindt. Daarnet tekende hij nog een prachtige
neushoorn op de muur en nu is de tekening verdwenen... en staat Topper
oog in oog met een briesend beest dat aan de gordijnen knabbelt. Hoe
hou je een hongerige neushoorn tevreden? En wat geef je hem als al het
meubilair is opgegeten? Zou Otto de neushoorn geen geweldig verjaardagscadeau zijn voor Elsje, het leukste meisje van de klas?
Woensdag 2 november om 13.30 u. en om 15.30 u.
OC Berkenhof
4 euro, 3 euro voor leden van de Gezinsbond (prijs per film, inclusief
hapje en drankje na afloop). Betaling ter plaatse.
Inschrijven: 02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be
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Alles Kids: Dolle, dwaze, dwarse, dikke, dunne,
dansende, dappere, duikende, daverende
dierenmanieren!

Grabbelpas: Uitstap naar dierenpark ‘Monde
Sauvage’ in Luik (samen met
speelpleinwerking Alles Kids)

Zo sluw als een vos, zo dom als een ezel, zo sterk als een beer, beter 10
zwaluwen in de lucht, de aap die uit de mouw komt, kippen zonder kop,
schaapjes die geteld worden, vliegen die geen kwaad doen, pechvogels,
spinnende poezen, kakelende kippen, de horens van de koe, blubbende
vissen en krokodillentranen. Maar hoe zijn deze dieren nu eigenlijk echt?
Kom het deze week ontdekken en ga mee op uitstap naar het dierenpark
Monde Sauvage.

Een dagje Afrika in eigen land? Het kan! We bezoeken samen het dierenpark ‘Monde sauvage’ en ontdekken er dieren zoals olifanten, giraffen,
nijlpaarden, neushoorns, dromedarissen, zebra’s, gnoes, buffels en nog zo
veel meer! Zet je beste dierenpootje voor en kom de dierenwereld mee
ontdekken. Deze uitstap gebeurt samen met de kinderen van speelplein
Alles Kids.
Donderdag 3 november
Van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2004 - 2010
Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids aan sporthal GC
Colomba
8 euro, inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be

ZAP: Skiën of snowboarden in Peer
Beginner of gevorderd skiër of snowboarder? Ken je al trucjes of helemaal
niet? Het maakt niet uit! Kom mee naar Snowvalley in Peer en glijd de
hele dag de piste af. Je doet alles op je eigen tempo en krijgt voldoende
uitleg. Tegen het einde van de dag heb je misschien wel enkele (extra)
coole tricks geleerd?!

Van woensdag 2 november tot vrijdag 4 november
Uitstap naar dierenpark ‘Monde Sauvage’ op donderdag 3 november
Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2004 - 2010
Sporthal Colomba
6 euro voor een hele dag, 3 euro voor een halve dag,
8 euro uitstapdag
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be

Donderdag 3 november, het exacte uur wordt nog doorgegeven
Geboortejaren 2000-2003
Vertrek met de bus op de parking van GC Colomba
15 euro, inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be
Meebrengen: Buzzypazz, skikleding, handschoenen,
1 euro voor de locker
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Lees de krant nu ook digitaal
in de Bib

United Brass presenteert ‘Hear the
Velvet Sounds’
Een nieuwe look: zwart met een tikkeltje paars, daarbij de fluwelen klanken van United Brass, dat is wat
ze jullie presenteren op zaterdag 1 oktober in OC
Oud Gemeentehuis.
Na de zomerstop zette United Brass zich meteen in
om dit concert voor te bereiden. United Brass zal er
de werken ‘The Graces of Love’ (Oliver Waespi) en
‘Saint-Saëns Variations’ ( Philip Sparke) brengen in de
aanloop naar het Nationaal Brassbandkampioenschap
in Heist-op-den-Berg van november.

Wist je al dat je in de Bib
terecht kan voor digitale kranten en tijdschriften? In de leeszaal staat sinds kort een tablet ter beschikking van het publiek. Je kan er niet alleen alle kranten en tijdschriften
digitaal inkijken, maar ook de uurregeling van de bus of trein opzoeken,
de VDAB-app raadplegen en ga zo maar door. En natuurlijk kan je er ook
de catalogus raadplegen en zo materialen uit de Bib opzoeken.
Kom je de tablet ook eens uittesten?

Naast deze werken staat er een lichter programma klaar alsook vier eigen
solisten. Op flugel presenteren ze Christine De Pauw, op bastuba Christof
Sanen, op soprano cornet Geert Zoete en op trombone Robrecht Verjans.
Fluwelen klanken verzekerd!
Zaterdag 1 oktober om 20 u.
OC Oud Gemeentehuis
Kaarten vvk 8 euro, kassa 10 euro
Te verkrijgen op 0497 85 28 54 of via info@unitedbrass.be

Tot binnenkort in de Bib!

(Centrum voor Aangepast Sporten)

Omnisport voor jongeren met een fysieke beperking
Het Centrum voor Aangepast Sporten (CAS vzw) heeft een nieuwe sportcel:
Omnisport voor jongeren met een fysieke beperking. Tijdens de trainingen worden
jongeren met diverse beperkingen (zowel stappers als rolstoelgebruikers) samen aan het sporten gebracht
in een aangename en ondersteunende omgeving. Ze worden ondergedompeld in verschillende sporten
zoals badminton, hockey, atletiek, boccia, ... Voor ieder wat wils én individueel aangepast aan ieders
noden. Broers en zussen zijn ook welkom!
De eerste training start op
donderdag 6 oktober van 17 tot 18 u. De trainingen lopen tot eind mei
2017 (met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties). De trainingen
vinden plaats in het Sportcentrum van de KU Leuven – Sporthal Gebouw de
Nayer (Tervuursevest 101, 3001 Heverlee).
Meer info: www.casvzw.be, janne.kerremans@faber.kuleuven.be
of 016 329 127

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2016

20
(Rode Kruis Kortenberg)

(KM De Jonge Fanfare Meerbeek)

Geniet van spaghetti bij het Rode Kruis

Jaarlijks herfstconcert

Het Rode Kruis Kortenberg wil je graag opnieuw uitnodigen op hun jaarlijkse spaghettiavond in OC Berkenhof. Iedereen is van harte welkom om
mee te komen genieten van heerlijke zelfgemaakte spaghetti op zaterdag 8 oktober. Het Rode Kruis Kortenberg voorziet voor ieder wat wils.
Zo kan je kiezen tussen spaghetti bolognaise, vegetarische spaghetti of
een kinderspaghetti. Achteraf kan je nog nagenieten van een koffie en/of
dessert. Ook dit jaar zal er weer een tombola plaatsvinden, waarbij je een
heuse verwenmand kan winnen door het gewicht van de mand te raden.
Het Rode Kruis Kortenberg wil je alvast bedanken voor jouw steun en
hoopt je te mogen verwelkomen.
Zaterdag 8 oktober van 18 tot 21 u.
OC Berkenhof
Inschrijven is niet nodig
Info via voorzitter@kortenberg.rodekruis.be

(BSGO! Hertog Jan)

Spaghettiavond kleuter- en basisschool
Hertog Jan
Hou je van een lekkere spaghetti en wil je op zaterdag graag eens buitenshuis eten? Kom dan op zaterdag 8 oktober naar de jaarlijkse spaghettiavond van Hertog Jan. Zo leer je onze school kennen of zie je (ex-)
klasgenoten nog eens terug. Bovendien zal je financiële steun goed kunnen gebruikt worden. De spaghettiavond vindt plaats in de refter van de
school. Iedereen is van harte welkom.
Zaterdag 8 oktober van 18 tot 22 u.
BSGO Hertog Jan, Kerkhoflaan 28 te Kortenberg
info: www.hertogjan.be

De eerste bladeren zijn
van de bomen gevallen.
We verzamelen volop
noten en kastanjes en
scharen ons gezellig
rond een vuur 's avonds.
Dat is een teken voor De
Jonge Fanfare Meerbeek
om haar publiek muzikaal te verwennen. Iedereen is van harte welkom.
De dirigent Stijn Jonckheere heeft alweer een fijn programma samengesteld. De Jonge Fanfare is diezelfde avond gastheer voor De Weergalm van
Meerdael die het tweede deel van het programma zullen verzorgen.
Reserveer deze datum dus alvast in je agenda en kom die avond genieten
in goed gezelschap met een lekker glas.
Zaterdag 8 oktober om 19.30 u.
OC Atrium
Inkom: 7 euro
Info: infodvsdjf@gmail.com
(Femma Erps-Kwerps i.s.m.Gezinsbond Erps-Kwerps)

Tweedehands speelgoedbeurs en
babyartikelen
Schrijf zondag 9 oktober
alvast in je agenda, want dan
kan je op de jaarlijkse speelgoedbeurs van Femma ErpsKwerps in samenwerking
met de Gezinsbond ErpsKwerps weer terecht met je speelgoed en babyartikelen. Je kan gewoon
rondkijken en/of zelf verkopen. Vanaf 8 u. kan je binnen om alles klaar te
zetten. Geef je liever de verkoop uit handen, dat kan ook: breng je genummerde artikelen en lijst binnen tussen 8 en 8.45 u. Zelf kan je dan ondertussen bij een kopje koffie alvast kennismaken met Femma en Gezinsbond
Erps-Kwerps. Inschrijven is niet nodig.
Zondag 9 oktober van 9 tot 11.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Info: Annemie Magnus op 02 759 44 23 (tussen 18 en 20 u.)
of via annemie.magnus@telenet.be, Christiane Boerjan op
02 759 98 67 of via boerjanc@gmail.com

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2016

21

(Vrije Basisschool Mater Dei)

(Femma Kortenberg)

Tentoonstelling ‘200 jaar Vrije
basisschool Mater Dei’

Veggieburgers, -balletjes en broodbeleg
In veel biowinkels, en ook steeds meer in supermarkten, groeit het vegetarische aanbod aan kant-en-klare
burgers, broodbeleg en balletjes enorm.

Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord of misschien nam je
deel aan één van de feestactiviteiten. Vrije Basisschool
Mater Dei bestaat in 2016 al 200 jaar en dat laten ze niet
onopgemerkt voorbij gaan!
De volgende activiteit is de tentoonstelling over het ontstaan en de evolutie van de school. Oude klasfoto’s, evolutie
gebouwen, schoolmateriaal uit de tijd van onze grootouders, oude brochures,... komen aan bod. Mater Dei kon
rekenen op hulp en materiaal van mensen uit verschillende
generaties om er een boeiend verhaal van te maken.
De tentoonstelling wordt officieel geopend op zondag 9
oktober om 11 u. Je bent van harte welkom tot 17 u. in het
Erfgoedhuis van Erps-Kwerps om een kijkje te komen
nemen.
De tentoonstelling is verder ook open voor het publiek op:
• dinsdag 11 oktober van 19 tot 21 u.
• zondag 16 oktober van 14 tot 17 u.
• donderdag 20 oktober van 19 tot 21 u.
• zaterdag 22 oktober van 13 tot 16 u.
Als herinnering aan deze verjaardag werd er ook een boek
geschreven over het verleden, het heden en de toekomst
van de school. Het boek wordt officieel voorgesteld tijdens
de opening van de tentoonstelling, maar kan nu al besteld
worden.
Meer informatie over het boek
op https://nl.ulule.com/materdei-200jaar/
Zondag 9 oktober om 11 u.
Vrije Basisschool Mater Dei, Engerstraat 10 te
Erps-Kwerps
Info: 02 759 65 33, www.materdei-ek.be
of materdei200jaar@gmail.com

In deze culinaire workshop biedt Femma Kortenberg
je leuke en lekkere ideetjes om deze lekkernijen zelf
klaar te maken! Vers, eenvoudig én vaak ook goedkoper dan wat je in de winkel koopt. Vers is altijd het
lekkerst. Daarom is het leuk als je zelf veggieburgers,
-balletjes en broodbeleg kunt maken. Het vraagt niet
eens zoveel werk.
De recepten zijn voor ieder wat wils. Er wordt ook aandacht besteed aan de voedingswaarde van de recepten: veel recepten bevatten noten, granen, peulvruchten, …
Dinsdag 11 oktober om 19.30 u.
OC Berkenhof
Inschrijven via femma.kortenberg@gmail.com
12 euro, leden betalen 8 euro. Betaling op rekeningnummer
BE11 7343 4922 3348 (deelname in onkosten wordt ter plaatse afgerekend)
Info: Toos Janssen via 02 759 96 64
(UPC KULeuven)

Movie Blues stelt voor: ‘Still Alice’
Still Alice draait om een vrouw met Alzheimer, maar richt zich niet alleen op het fysieke
lijden. Een hoogopgeleide vrouw verliest ineens de grip op haar leven, op haar identiteit
en wordt door haar omgeving als lastpak gezien.
Regisseurs Richard Glatzer en Wash Westmoreland weten Alzheimer bespreekbaar te
maken, zonder de gebeurtenissen te dramatiseren. Julianne Moore belichaamt de
machteloosheid van haar personage en heeft de Oscar verdiend.
De film zal ingeleid worden door professor Vandenbulcke, diensthoofd ouderenpsychiatrie in het UPC.
Woensdag 12 oktober om 20 u.
Congrescentrum van het UPC,
Leuvensesteenweg 517 te Kortenberg
Gratis
Inschrijven niet noodzakelijk, aanmelden
mag via movieblues@upckuleuven.be
Noteer ook al de laatste MovieBlues-film
van 2016: Winter Sleep op
woensdag 14 december
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(Lions Club Kortenberg)

(vtbKultuur Kortenberg)

Wijn, voor een beter ‘Samen’ zijn!

Aperitiefconcert ‘En Suite’

Als minderbedeelde of
kansarme is het niet altijd
evident in onze maatschappij en de bestaande structuren slagen er niet altijd in
om aan alle essentiële
behoeften te voldoen.
Daarom werkt Lions Club
Kortenberg samen met het
Welzijnshuis en een selectie
van sociale instellingen om
hieraan te beantwoorden en
waar mogelijk nieuwe projecten in het leven te roepen.
Om de financiële middelen die hiervoor noodzakelijk zijn
weer aan te vullen organiseert Lions Club Kortenberg op
zaterdag 15 en zondag 16 oktober de 25ste
Wijnverkoop. Het feit dat ze aan deze feesteditie zijn toegekomen staat garant voor de kwaliteit die ze bieden.
Jouw bezoek is een belangrijke steun voor een betere
‘samen’leving!

Fijnzinnige solosuites voor
viola da gamba en theorbe
aan het Hof van Lodewijk XIV
Binnen de ensembles van de oude
muziek neemt het jonge duo
Romina Lischka en Sofie Vanden
Eynde een bescheiden maar bijzondere plaats in door het rijke
repertoire van de viola da gamba
en de theorbe te ontginnen.
Dat het duo bij Marin Marais, Monsieur de Sainte-Colombe en Robert de Visée uitkomt,
lijkt logisch. De composities van deze Franse grootmeesters staan midden in de Franse
muzikale traditie van de 17de en 18de eeuw, en van de suites voor strijkers en tokkelinstrumenten uit die tijd in het bijzonder. Deze drie Franse virtuozen vormen voor die
periode een duidelijk hoogtepunt.
Romina en Sofie vormen een duo sinds hun gezamenlijke studietijd in Basel. Beide
jonge musici verrassen in hun samenspel door fijnzinnige versieringen, een soepele
ritmische toets en technisch vakkundigheid.
Beide musici serveren een virtuoos programma dat balanceert tussen emotionele diepgang en smaakvolle frivoliteit, weemoed en ‘joie de vivre’. Subtiele Franse barokmuziek
als balsem voor de ziel.

Zaterdag 15 oktober van 14 tot 19 u.
Zondag 16 oktober van 11 tot 17 u.
OC Berkenhof
Inkom en proeven is gratis
Info: www.lionskortenberg.be
of via de Facebookpagina

Zondag 16 oktober van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef te Kortenberg
18 euro, leden betalen 16 euro
Liefst vooraf inschrijven via kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66
Info: www.vtbkultuur.be/kortenberg

(KVLV Everberg)

Ladies Go for Swishing & Upcycling
Gooi voortaan (bijna) niets meer weg. Heel wat materiaal kan je (her)gebruiken of upcyclen. KVLV Everberg
wil je dankzij inspirerende workshops laten zien dat waardeloze spullen of voedsel een nieuw leven kunnen
krijgen. Kom langs en 'swish' je accessoires! Breng juwelen, sjaals, hoeden, handtassen, riemen... – in totaal
maximum 5 stuks - mee en ruil deze ter plaatse om. Swishen doe je gratis en voor niets!
Keuze workshops: creatief met papierparels, natuurcosmetica lief voor je huid, haken met oude T-shirts,
natuurvriendelijke schoonmaakproducten en tapenades maken van restjes.
Dinsdag 18 oktober vanaf 19.30 u. (workshops starten om 20 u.)
Parochiezaal, Annonciadenstraat te Everberg
Vooraf inschrijven kost 10 euro, ter plaatse betaal je 12 euro
Inbegrepen in de prijs: 2 workshops en drankjes (+ upcycle cadeau)
Inschrijven kan via kvlv-everberg.be, ladies.kvlveverberg@gmail.com en overschrijven
op BE89 7340 1682 7485 met vermelding ‘Ladies + naam’
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(vtbKultuur Kortenberg)

(Jump-up vzw)

Slovenië

Spaghettifestijn à volonté

Beeldreportage met optreden volksmuziek
Voorstelling afdelingsreis 2017

Op zaterdag 22 oktober kan je vanaf 16.30 u. in OC Berkenhof komen
genieten van een heerlijke spaghetti. Jump-up werkt met verse producten en je kan eten zoveel je maar wil. Ook de lekkere wijnen en dessertjes
vallen zeker in de smaak. Steun de club en kom met vrienden en familie
zeker even langs.

Slovenië bekoort de bezoeker met adembenemende berglandschappen,
prachtige grotten, glooiende wijngaarden,... En daarin staan de stille
getuigen van een bewogen geschiedenis. Het kleine gebied ten zuiden
van de Alpen kwam in handen van Romeinen, Franken en Magyaren.
Daarna behoorde het gebied 600 jaar lang, tot het einde van WO I, tot de
Habsburgse dynastie. Ook de recente geschiedenis van Slovenië, de periode van de twee wereldoorlogen en nadien als deel van Joegoslavië, heeft
sporen nagelaten. Aan oorlogsmonumenten is er geen gebrek.
Slovenië, het meest welvarende deel van het Joegoslavië van Tito, verklaarde zich onafhankelijk in 1991. Het land trad toe tot de EU in 1994 en
tot de eurozone in 2007.
Slovenië is een derde kleiner dan België en telt slechts 2 miljoen inwoners.
De zuidelijke Alpen vormen de grens met Oostenrijk. Het hooggebergte,
met als hoogste berg de Triglav (2.864 m), is een natuurgebied, een paradijs voor wandelaars en liefhebbers van adrenalinesporten.
Het zuidwestelijk deel, het grensgebied met Italië, is een typisch karstlandschap met enorme grotten en ondergrondse rivieren. De stoeterij met
de befaamde lipizzanerpaarden is eveneens een bezoek waard. En er is 50
kilometer kustgebied met de gezellige stadjes uit de Venetiaanse periode:
Koper, Izola en Piran, geboorteplaats van Giuseppe Tartini (1692-1770),
een bekend violist en componist.
Uiteraard bezoeken we tijdens de beeldreportage de
hoofdstad Ljubljana en
Maribor, Europese Culturele
Hoofdstad in 2012. Hier
groeit, naar men beweert,
de oudste wijnstok ter
wereld. Een goede reden om
deze druiven in een feestelijke sfeer te oogsten.
Vrijdag 21 oktober om 20 u.(optreden volksmuziek vanaf 19.45 u.)
OC Berkenhof
Deelname: 6 euro, leden betalen 5 euro
Info: www.vtbkultuurt.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Zaterdag 22 oktober vanaf 16.30 u.
OC Berkenhof
Info: www. jump-up.be
(UPC KULeuven)

TE GEK!?: Axl & Annelies
Op woensdag 26 oktober organiseert UPC KULeuven de muziektheatervoorstelling Te Gek!?: Axl en Annelies.
Annelies Brosens (Laïs) kampte met een depressie en wil haar verhaal
graag delen. Hoe gaan je familie en vrienden om met jou en je verhaal...
‘Hoe kan je verwachten van mensen dat ze je begrijpen terwijl je er zelf niets
van begrijpt?’ ‘Dit komt nooit meer goed... dacht ik... geloofde ik... mijn
leven is voorbij... dat was het dan... NEE! Terug opstaan, zoeken en vinden...
j’aime j’aime La vie!’
Het project Te Gek!? tracht, samen met de Vlaamse Vereniging voor
Geestelijke Gezondheid, al jaren psychische problemen in Vlaanderen
bespreekbaar te maken en te komen tot een juiste kijk ten aanzien van
mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl één op drie personen in
België er mee te maken krijgt.
Het overkomt niet alleen anderen maar ook onszelf, onze kinderen,
ouders, familie, vrienden, buren, kennissen. Selah Sue is dit jaar meter van
de jongerencampagne en Guy Swinnen is peter van Te Gek!?
Psychische problemen? Praat erover, luister ernaar en zoek tijdig hulp.
Info: info@tegek.be, www.tegek.be of www.geestelijkgezondvlaanderen.be
Woensdag 26 oktober om 20 u.
Congrescentrum van het UPC, Leuvensesteenweg 517 te Kortenberg
15 euro
Info en tickets: tamara.vandermeiren@upckuleuven.be
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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 01/10/16 van 20:00
tot 22:00
van 01/10/16 tot 03/10/16
za 01/10/16
van 08:00 tot 19:00
di 04/10/16
van 19:00 tot 22:00
woe 05/10/16
van 14:00 tot 15:00

Wat
Hear the Velvet Sounds

Organisator

Info

OC Oud Gemeentehuis

Vvk € 8, kassa € 10, www.unitedbrass.be

Kermis te Kortenberg

Dr. V. De Walsplein

Land van Villers, daguitstap vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

www.kortenberg.be
€ 65, leden € 60, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Stop met klagen! Ecocomedy show door Steven
Vromman, de Low
Impactman
Voorleesuurtje met
knutselen

United Brass

Waar

Natuurpunt

OC Berkenhof, cultuurzaal

De Bib

De Bib

€ 6, 014 47 29 55,
melina.kyametis@cvn.natuurpunt.be,
www.natuurpunt.be
02 755 22 90, bibliotheek@kortenberg.be,
www.kortenberg.be
€ 20, leden € 14, 02 759 98 60,
jeanninegoens@hotmail.com, louiza.
vanboven@gmail.com,
www.femma.be/groep/erps-kwerps
€ 155, 0491 996 226,
dienstencentrum@kortenberg.be,
www.welzijnshuiskortenberg.be
Gratis, verplicht inschrijven via
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be
of 016 26 94 37

woe 05/10/16 en di 11/10/16 Gerechten met supergranen Femma Erps-Kwerps
van 19:30 tot 22:30

OC De Zolder

van 05/10/16 tot 14/06/17

Start: Spaans voor
gevorderden

Dienstencentrum

OC Berkenhof

do 06/10/16 om 19:00

Voorstelling 'Hoe slapen
weer een zaligheid werd'

Drugs- en alcoholpreventiedienst H3K

za 08/10/16
van 11:00 tot 13:00

Sprookjestocht met Hikke
Takke Toe

za 08/10/16 om 14:00

Digitale Week: Digitale
wandeling doorheen
Kortenberg

De Bib

Administratief Centrum,
inkomhal

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

za 08/10/16
van 18:00 tot 22:00
za 08/10/16
van 18:00 tot 21:00

Spaghettiavond

BSGO! Hertog Jan

BSGO Hertog Jan, Kerkhoflaan
28 te Kortenberg

www.hertogjan.be

Spaghettiavond

Rode Kruis Kortenberg

OC Berkenhof

www.rodekruis.be/kortenberg

za 08/10/16 om 19:30

Jaarlijks herfstconcert

OC Atrium

€ 7, infodvsdjf@gmail.com

za 08/10/16 om 20:00

Nacht van de duisternis

Park van de Oude Abdij

Gratis, verplicht inschrijven via
milieu@kortenberg.be pf 02 755 22 18

zo 09/10/16 om 09:00

Warandebosgezwam
- paddenstoelenwandeling

Vertrek: GC Colomba

Gratis, niet toegankelijk voor
kinderwagens en rolstoelgebruikers

zo 09/10/16
van 09:00 tot 11:30

Tweedehands speelgoedbeurs

KM De Jonge Fanfare
Meerbeek
Milieudienst i.s.m. Bond
Beter Leefmilieu, vzw
Preventie Lichthinder,
Werkgroep Lichthinder
VVS en Natuurpunt
Milieudienst i.s.m.
Natuurpunt
Femma Erps-Kwerps
i.s.m. Gezinsbond
Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

02 759 44 23, 02 759 98 67,
annemie.magnus@telenet.be

Erfgoedhuis

02 759 65 33, www.materdei-ek.be

GC Den Breughel,
Wespelaarsesteenweg 85,
Haacht
Brasserie rusthuis O.L.V.
Gezinsbond Erps-Kwerps Lourdes, Kammestraat te
Erps-Kwerps

zo 09/10/16 van 11:00 tot
17:00 - di 11/10/16 van 19:00
tot 21:00 - zo 16/10/16 van Tentoonstelling 200 jaar Vrije Vrije Basischool Mater
14:00 tot 17:00 - do 20/10/16 Basisschool Mater Dei
Dei
van 19:00 tot 21:00 - za
22/10/16 van 13:00 tot 16:00

€ 6, € 3 leden, 02 753 93 39,
gezinsbond.erpskwerps@gmail.com
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van 09/10/16 tot 10/10/16
ma 10/10/16
van 09:00 tot 12:00
ma 10/10/16
van 14:00 tot 16:00
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Kermis te Meerbeek

Kerkplein te Meerbeek

Digitale Week: Infosessie
Wat is een gebruikersnaam Dienstencentrum
of account? Hoe maakt u die
aan?
Digitale Week: Infosessie
Kopen en verkopen op
Dienstencentrum
internet

www.kortenberg.be

3, niet-inwoners € 6, 02 755 22 80,
OC Berkenhof, lokaal Harmonie €uitbalie@kortenberg.be
3, niet-inwoners € 6, 02 755 22 80,
OC Berkenhof, lokaal Harmonie €uitbalie@kortenberg.be

ma 10/10/16 en ma 24/10/16 Naaicursus: een eenvoudig
van 20:00 tot 22:00
jurkje of bloesje maken

KVLV Everberg

di 11/10/16
van 09:00 tot 16:00

Sportdienst

€ 16, 02 759 31 72, kvlveverberg@gmail.com,
Parochiezaal,
ook op ma 14/11 en
Annonciadenstraat te Everberg www.kvlv-everberg.be,
21/11
€ 4 inwoners, € 5 niet-inwoners, inschrijven via
Site Colomba
02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

Dienstencentrum

GC Colomba

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

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

€ 12, leden € 8, 02 759 96 64, toos@rosvelds.
com, www.femma.be/nl/groep/kortenberg

Dienstencentrum

3, niet-inwoners € 6, 02 755 22 80,
OC Berkenhof, lokaal Harmonie €uitbalie@kortenberg.be

di 11/10/16
van 14:00 tot 17:00
di 11/10/16 om 19:30
woe 12/10/16
van 09:00 tot 12:00
woe 12/10/16
van 14:00 tot 16:00
do 13/10/16
van 13:30 tot 15:30
do 13/10/16
van 14:00 tot 17:00
vrij 14/10/16
van 09:00 tot 12:00

Sporteldag
Digitale Week: V-test,
vergelijk en kies welke
energieleverancier het
goedkoopste is
Veggieburgers, balletjes en
broodbeleg
Digitale Week: Infosessie
Plan uw daguitstap,
weekend, reis
Digitale Week: Infosessie
Handige apps
Infonamiddag : Maak het
goed met uw rug en uw nek
Digitale Week: Spreekuur, is
mijn computer veilig?
Digitale Week: Infosessie
Filmen, fotograferen en
muziek beluisteren met uw
smartphone of tablet

Dienstencentrum

€ 3, niet-inwoners € 6, 02 755 22 80,
OC Berkenhof, lokaal Harmonie uitbalie@kortenberg.be
0491 996 224, dienstencentrum@kortenberg.
OC Berkenhof
be, www.welzijnshuiskortenberg.be
3, niet-inwoners € 6, 02 755 22 80,
OC Berkenhof, lokaal Harmonie €uitbalie@kortenberg.be

Dienstencentrum

3, niet-inwoners € 6, 02 755 22 80,
OC Berkenhof, lokaal Harmonie €uitbalie@kortenberg.be

Dienstencentrum
Dienstencentrum

za 15/10/16
van 14:00 tot 19:00
zo 16/10/16
van 11:00 tot 17:00

25ste wijnverkoop, Wijn, voor Lions Club Kortenberg
een beter 'Samen' Zijn!

OC Berkenhof

zo 16/10/16
van 09:00 tot 16:00

Grote snuffelmarkt

De Snuffelaars

Sporthal Erps-Kwerps

zo 16/10/16
van 10:30 tot 12:00

En Suite, aperitiefconcert

vtbKultuur Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef te
Kortenberg

van 17/10/16 tot 05/12/16

Start Computercursus voor
beginners

Dienstencentrum

OC Berkenhof

Welzijnshuis

OC Berkenhof

ma 17/10/16 om 19:00
ma 17/10/16
van 20:00 tot 21:00

Werelddag van Verzet tegen
Armoede, inlevingsworkshop rond wonen en
armoede
Boekvoorstelling van 'De
geschiedenis van het voetbal
in Erps-Kwerps'

di 18/10/16 van 19:30 tot
22:30 woe 19/10/16 van
09:30 tot 12:30, van 13:30 tot Bloemschikken
16:30 en van 19:30 tot 22:30
do 20/10/16 van 19:30 tot
22:30
Ladies go for swishing &
di 18/10/16 vanaf 19:30
upcycling

gilissen.e@telenet.be,
www.lionskortenberg.be
Toegang gratis, € 6 per staanplaats,
grondzeil verplicht, inschrijven via 02 759 54 58
tussen 18:30 en 20:00
€ 18, leden € 16, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg
€ 125, 0491 996 224,
dienstencentrum@kortenberg.be,
www.welzijnshuiskortenberg.be
Gratis, welzijnshuis@kortenberg.be

De Bib i.s.m. Vriendenkring "Geel-Blauw" van De Bib
Sporting Erps-Kwerps

Gratis, 02 755 22 90,
bibliotheek@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

Die Blomme

OC Berkenhof

02 759 43 34, miafransen@telenet.be

KVLV Everberg

Parochiezaal,
www.kvlv-everberg.be,
Annonciadenstraat te Everberg ladies.kvlveverberg@gmail.com
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do 20/10/16
van 13:30 tot 15:30

Oktoberactiviteit in de
Ontmoetingsruimte: Dag
Dienstencentrum
tegen kanker
Infonamiddag : Mantelzorgondersteuning, wegwijs in Dienstencentrum
de mantelzorg

vrij 21/10/16
van 19:30 tot 22:30

Slovenië, beeldreportage en vtbKultuur Kortenberg
optreden volksmuziek

OC Berkenhof

za 22/10/16
van 10:00 tot 13:00
za 22/10/16
van 16:30 tot 22:00

De Levende Bibliotheek

De Bib

De Bib

€ 6, leden € 5, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg
02 755 22 90, bibliotheek@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

Spaghettifestijn à Volonté

Jump-up vzw

OC Berkenhof

info@jump-up.be, www.jump-up.be

zo 23/10/16
van 07:50 tot 19:00

Rik Wouters: daguitstap Zot vtbKultuur Kortenberg
Geweld/Dwaze Maagd

Vertrek: OC Berkenhof

di 25/10/16
van 20:00 tot 22:30

Jura, wijn(proef)avond

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

vrij 28/10/16 om 20:00

Filmvoorstelling in de Bib:
The Witch
San Sebastian/Donostia
(Culturele Hoofdstad
Europa), 5-daagse

De Bib

De Bib

€ 49, leden € 44, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg
€ 25, leden € 23, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg
Gratis, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

€ 655, 02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

do 20/10/16
van 09:00 tot 16:30

van 29/10/16 tot 02/11/16

OC Berkenhof

0491 996 224,
dienstencentrum@kortenberg.be,
www.welzijnshuiskortenberg.be

OC Berkenhof

0491 996 224, dienstencentrum@kortenberg.
be, www.welzijnshuiskortenberg.be

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
sport@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 september gebeuren voor het novembernummer, en ten
laatste op 25 oktober voor het decembernummer. Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek
en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij een
bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur deze naar
zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s doorstuurt, betekent
dit dat u ons de toestemming geeft om deze te publiceren in
Zoeklicht, en dit op de plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 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
Dr. V. 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 november 2016.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 september 2016
worden ingediend. Voorstellen voor het decembernummer van Zoeklicht moeten
ten laatste op 25 oktober 2016 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 30 september 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.

