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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Kosteloos veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

Wachtdienst tandartsen

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 0903 99 000 (max. € 1,50/min.) of op www.apotheek.be.
Bij afwezigheid van uw huisarts ‘s nachts, tijdens het weekend
(van vrijdagavond 19 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens de
feestdagen (van de avond voor de feestdag om 19 u. tot de
ochtend na de feestdag om 8 u.), kunt u de dokter van wacht
bereiken op het nummer 070 25 70 25 (max. € 0,30/min. vanaf
het vaste telefoonnetwerk). Meer info op www.w8post.be.
De raadplegingen in het weekend en op feestdagen vinden
plaats in de centrale wachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36 te
Leuven.
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. d eelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
2-3 september: Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
9-10 september: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
16-17 september: Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
23-24 september: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
30 september-1 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
16-17 september: Dap Animal Care (Dr. Lievens) – 02 759 39 21

Pensioenzitdagen

De zitdagen van de Federale Pensioendienst (FPD) vindt u op
www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 4 september van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van
het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 11.45 u.
kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van het Welzijnshuis.
Gelieve vooraf contact op te nemen om een afspraak vast te
leggen: 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

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be – www.politieherko.be
Vrijdag 1 september: huisvuil en gft
Maandag 4 september: pmd en papier en karton
Vrijdag 15 september: huisvuil, gft en grofvuil (op afroep)
Maandag 25 september: pmd, papier en karton en oude
metalen (op afroep)
Vrijdag 29 september: huisvuil en gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling? 0800 97 0 97 of info@ecowerf.be
Maandag 11 september

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 6 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. 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

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 BrusselNationaal, 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 26 juni 2017

• De gemeenteraad keurde de eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
goed.
• De jaarrekeningen voor 2016 van de kerkfabrieken Sint-Amandus
Erps, Sint-Martinus en Sint-Lodewijk Everberg, Onze-Lieve-Vrouw
Kortenberg, Sint-Pieter Kwerps en Sint-Antonius Meerbeek werden
goedgekeurd door de gemeenteraad.
• De gemeenteraad nam kennis van het proces-verbaal van kasonderzoek van de gemeente op 31 mei 2017.
• De gemeenteraad stelde het ontwerp van algemene stedenbouwkundige verordening vast als “definitief ontwerp”. De gemeenteraad nam
voorafgaand kennis van het advies van de Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening (GeCoRo) over deze algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. De raad besliste om de visie
van het college van burgemeester en schepenen te volgen en om de
algemene opmerkingen in dat advies niet te aanvaarden, omdat die
aan de doelstellingen tot opmaak van die algemene stedenbouwkundige verordening voorbijgaan. Twee punten uit het advies van de
Gemeentelijke Erfgoedcommissie werden wel aanvaard.
In de algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
worden de regels in verband met bouwen en verkavelen in de
gemeente Kortenberg gebundeld met als doel een aantrekkelijk
woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente te garanderen, dit
dankzij kwalitatieve gebouwen, een kwalitatieve stedenbouwkundige omgeving en een economisch en rationeel grondgebruik. Op
die manier weet iedere architect, iedere promotor en iedereen die
bouw- of verbouwingsplannen heeft aan welke stedenbouwkundige voorschriften men zich in Kortenberg moet houden.
Het vastgestelde ontwerpdocument werd na de gemeenteraad
samen met de adviezen van de GeCoRo en van de Erfgoedcommissie aan de deputatie overgemaakt. De algemene gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening treedt in werking na de voorgeschreven procedure van bekendmaking en na de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
• De gemeenteraad keurde het Woonbeleidsplan Kortenberg goed.
Hierin worden de beleidsopties beschreven die tot en met 2019
door het bestuur genomen worden met betrekking tot huisvesting,
op basis van een analyse van de bestaande toestand en een inschatting van de behoeften. Het woonbeleidsplan is richtinggevend. De
gemeente zal sterk blijven inzetten op betaalbaar wonen in eigen
streek. Daarnaast zal de gemeente ook toezien op de voortdurende
verbetering van de woon- en leefkwaliteit van het bestaande

Foto: Evgenia Belyaeva

GEMEENTEBESTUUR
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woningpatrimonium waarbij duurzaamheid centraal staat. Het
bestrijden van leegstand in de gemeente blijft prioritair. Uiteraard
neemt de gemeente daarbij het groene, landelijke en dorpse karakter van onze mooie gemeente in acht. Na 2019 zal het gevoerde
beleid geëvalueerd worden.
De gemeenteraad keurde de intentie-overeenkomst voor de realisatie
van een sociaal woonaanbod voor de periode 2017-2019 tussen de
gemeente Kortenberg, Vlabinvest (het Agentschap voor Grond- en
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant) en het Sociaal Verhuurkantoor
(SVK) ‘WEBRA’ goed. Deze beslissing kadert in een verplichting die de
Vlaamse Regering de gemeente oplegt om in die periode maatregelen
voor een bijkomend sociaal woonaanbod op te starten.
De gemeenteraad besliste om het project ‘Intergemeentelijke
Natuur- en Landschapsploegen’ (INL) te verlengen voor de jaren
2018-2019. De bedoeling hiervan is om via inrichting en beheer te
streven naar een milieukwaliteit die nodig is om doelsoorten of
-habitats duurzaam in stand te houden en zo de biodiversiteit te
versterken. De gemeente kan in het kader van dit project een beroep
doen op het werk van 1,5 voltijds equivalent (VTE), met als kostprijs
per VTE 46.257 euro exclusief btw in 2018 en 48.107 euro in 2019.
De samenwerking voor natuurwerkzaamheden tussen de gemeente
en de INL van de intergemeentelijke vereniging IGO Leuven gebeurt
wederzijds exclusief. De gemeente mag voor deze werken geen
andere partij inschakelen, maar mag deze werken wel zelf uitvoeren. Dankzij deze wederzijdse exclusiviteit is de gemeente vrijgesteld van het betalen van btw op de werkuren van de INL.
De bibliotheek tekende in op een project van de provincie VlaamsBrabant voor het uitlenen van e-readers vanaf 1 juli 2017. Hiertoe
werd een bijkomend uitleenreglement opgesteld, dat door de
gemeenteraad werd goedgekeurd.
De gemeenteraad keurde een aangepast schoolreglement voor de
gemeentelijke basisscholen in Kortenberg goed. Er werden aanvullingen in opgenomen met betrekking tot synchroon internetonderwijs en gegevensbescherming.
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• Ook werd een nieuw arbeidsreglement voor het personeel van het
gemeentelijk onderwijs van Kortenberg goedgekeurd door de
gemeenteraad.
• De gemeente Kortenberg herbevestigde haar beslissing om uit te
treden uit Vivaqua. De gemeenteraad keurde de bindende intentieverklaring over de uittreding van de Vlaamse gemeenten-vennoten
goed. In deze intentieverklaring zijn engagementen opgenomen
betreffende de uittredingsmodaliteiten, de ontbinding van I.W.V.B.
voor het einde van 2017, het aanduiden van een nieuwe operator
voor het einde van 2017, het beëindigen van het belangenconflict
dat werd ingeroepen door het Vlaams parlement en dat een voor
Vivaqua noodzakelijke fusie met Hydrobru verhindert, en het stopzetten van lopende rechtsprocedures tegen Vivaqua. De gemeenteraad gaf het college van burgemeester en schepenen opdracht om
deze beslissing uit te voeren en verder op te volgen, en om te onderhandelen met De Watergroep als mogelijke nieuwe operator in
plaats van I.W.V.B., aangezien de rest van de gemeente Kortenberg
nu reeds door deze watermaatschappij wordt bevoorraad. De uiteindelijke aanduiding van de nieuwe operator zal aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.
• Om een nieuwe operator voor waterdistributie te kunnen aanstellen
vanaf 1 januari 2018 moet I.W.V.B. vroegtijdig worden ontbonden,
in plaats van – zoals voorzien – in 2019. De gemeenteraad van
Kortenberg verzoekt I.W.V.B. dan ook om over te gaan tot deze vervroegde ontbinding, uiterlijk op 31 december 2017, en om vereffenaars aan te stellen opdat deze met het oog op de continuïteit van
de dienstverlening de overdracht van de operationele activiteit
zouden organiseren.
• De gemeenteraadsleden namen kennis van de jaarverslagen van
verschillende intercommunales.
• De gemeenteraad besliste om toe te treden tot de raamovereenkomst voor VOIP voor lokale overheden waarin het autonome provinciebedrijf VERA als opdrachtencentrale optreedt voor lokale
besturen in de provincie Vlaams-Brabant. De gemeenteraad wil een
beroep kunnen doen op deze raamovereenkomst voor de lokale
installatie van een IP-telefooncentrale.
• De gemeenteraad besliste om een huurkoopovereenkomst voor
leermiddelen aan te gaan met de firma Uitgeverij Zwijsen België
voor een periode van negen jaar vanaf 1 september 2017. Dankzij

•

•

•

•

•

•
•

•

deze overeenkomst zal gemeentelijke basisschool De Regenboog in
Kortenberg een leermethode voor het eerste leerjaar om te leren
lezen kunnen ‘huurkopen’. De verbruiksmaterialen en het gebruiksrecht van de software zullen betaald worden door de school.
De gemeenteraad keurde het bestek goed voor het leveren, plaatsen, installeren en verhuren van een ANPR-cameraopstelling en
de bijbehorende software met het oog op geplande werken op
de Sterrebeeksesteenweg die ongeveer een jaar zullen duren. De
verkeersintensiteit van dit traject kan niet worden opgevangen door
de omliggende straten. De ANPR-camera’s zullen worden ingezet
om sluipverkeer naar aanleiding van deze werken tegen te gaan.
De uitgave wordt geraamd op 54.000 euro inclusief btw.
De gemeenteraad keurde de offerte voor de plaatsing van energieefficiënte LED-verlichting op het A-voetbalveld op de site Colomba
goed. De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 61.468,74 euro
inclusief btw.
De gemeenteraad besliste om een renteloze lening van 30.000 euro toe
te kennen aan FC Kortenberg Meerbeek United, de nieuwe vereniging
waarin de verenigde jeugdopleiding voetbal van Sporting Kortenberg
en Standaard Meerbeek werd ondergebracht. Het gemeentebestuur
wenst zo het project FC Kortenberg Meerbeek United te ondersteunen
om een duurzame werking op te starten en uit te bouwen.
De gemeenteraad keurde een gebruiksovereenkomst voor voetbal
accommodatie goed tussen de gemeente en FC Kortenberg
Meerbeek United. De overeenkomst gaat in op 1 juli 2017.
In het kader van de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 17
ruilen de gemeente Kortenberg en Prins de Merode enkele gronden,
waarbij geen van beide partijen de andere partij dient te betalen.
De ruiling gebeurt voor openbaar nut.
De gemeenteraad nam kennis van briefwisseling gericht aan de
CD&V-gemeenteraadsleden.
Ook volgend punt werd met spoedeisendheid besproken: de definitieve vaststelling van een deel van de rooilijn en de voorlopige
beslissing van de gedeeltelijke wijziging van de buurtwegen 18, 83
en 87 (Bruulstraat, Olmenhoekstraat en Hof van Sint-Elisabet).
Mevrouw Leen Ceuppens, het huidige afdelingshoofd Grondgebiedszaken van de gemeente, werd door de gemeenteraad met
ingang van 1 januari 2018 aangesteld als statutair gemeentesecretaris. Haar proefperiode van één jaar gaat in op 1 januari 2018.

Volgende gemeenteraad
Maandag 4 september 2017
De gemeenteraad start om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de 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.
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Lokale Economie
GEMEENTEBESTUUR

Kortenbergse klantendag

Met steun van de Raad voor Lokale Economie Kortenberg organiseert UNIZO
Kortenberg op zaterdag 30 september de Kortenbergse Klantendag met
braderie. De bezoekers worden door de handelaars verwend op een verkeersvrije Leuvensesteenweg tussen het Craenenplein en de Stationstraat–
Karterstraat. De officiële opening is voorzien om 12 u. en de Klantendag
duurt tot 19 u. Dit jaar wordt extra aandacht geschonken aan streekproducten en hoevewinkels. Doorlopend zijn er demonstraties van sportverenigingen, optredens van diverse muziekgroepen en kunt u bij honger en dorst
terecht bij één van de talrijke eet- en drankgelegenheden. De allerkleinsten
kunnen zich uitleven op de verschillende springkastelen.
De Leuvensesteenweg is verkeers- en parkeervrij van 8 tot 21 u. 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 achter de kerk (bereikbaar via de Brouwerijstraat
komende uit de richting Leuven en via de Beekstraat komende uit de
richting Brussel) en het De Walsplein.
Handelaars of verenigingen die nog willen deelnemen moeten dringend contact opnemen met Patrick De Smedt via 02 759 59 11 of

 ailen naar patrick@unizokortenberg.be. De inschrijvingen worden
m
definitief afgesloten op 5 september 2017. Standhouders die specifieke
vergunningen nodig hebben moeten deze vergunningen zelf in orde
brengen en kunnen voorleggen aan de bevoegde instanties.

Mobiliteit
Ontdek F3, de fietssnelweg Leuven-Brussel, op de Klantendag van 30 september
Met de fietssnelweg F3, tussen Leuven en Brussel, staat u vanaf het
station van Kortenberg op drie kwartier op de Grote Markt van Leuven
of Brussel. Een tochtje langs autoluwe en autovrije wegen van zo’n
16 km. In 2018 daalt die afstand richting Leuven zelfs lichtjes, want
dankzij de bouw van twee tunneltjes onder de Kouterstraat en de
Zavelstraat wordt de F3 korter, veiliger én aangenamer!

met een e-fiets proberen, dan kunt u zich aanmelden voor een gratis
testperiode van een e-fiets.

Tijdens de Kortenbergse Klantendag op 30 september (Leuvensesteenweg) kunt u op de F3-stand terecht voor informatie over e-fietsen en
de F3, een testrit op een e-bike langs de F3 en een leuk fietsparcours
voor peuters en kleuters. Wilt u uw woon-werkverplaatsing graag eens

Meer over de F3-fietssnelweg?
Surf naar www.vlaamsbrabant.be/F3

Een initiatief van Provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met
Mobiel21 en ondersteuning van Europa (Interreg), Unizo, Gemeente
Kortenberg en de Kortenbergse fietshandelaars.
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Een beetje van uw vrije tijd = voor onze schoolkinderen meer veiligheid
Gezocht: gemachtigde opzichters!

Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan hun kinderen zelfstandig naar school te
sturen met de fiets of te voet. Kinderen zelf met de auto naar school brengen lijkt veiliger, maar zorgt dan weer voor meer auto’s in de schoolomgeving, waardoor het onveiligheidsgevoel verhoogd wordt.
Door gemachtigde opzichters in te zetten op gevaarlijke oversteekpunten in de schoolomgeving, krijgen ouders alsnog de kans om hun kinderen zelfstandig naar school te laten gaan.
De gemeente Kortenberg is daarom binnen het kader van een actief
verkeersveiligheidsbeleid op zoek naar gemachtigde opzichters. Een
gemachtigde opzichter is herkenbaar aan de driekleurige armband die
de naam van de gemeente draagt en aan het C3-bordje op steel.
Als ook u wil bijdragen tot meer veiligheid rondom de school en op
weg naar de school, dan kunt u zich nu kandidaat stellen en gemachtigd opzichter worden. Door uw engagement krijgen jonge fietsers en
voetgangers de kans om veilig en zelfstandig naar school te gaan.
Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, gepensioneerden,
... Kortom: iedereen die zich één of meerdere ochtenden of namiddagen per week een uurtje vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap.
Na een theoretische en praktische opleiding van maximum 1 dag wordt u
door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten
of bejaarden in groep te laten oversteken. Deze opleiding zal gegeven worden

op woensdag 11 oktober van 13.30 tot ± 16 u. Daarna kunt u dadelijk
aan de slag. Voor de uitreiking van het officiële diploma ontvangt u een uitnodiging voor de receptie op de dag van de nieuwe inwoner.
Wenst u de opleiding te volgen, maar bent u op woensdag 11 oktober niet
beschikbaar? Aarzel niet om ook contact op te nemen met de mobiliteitsdienst.
De lokale politie verzorgt de gratis theoretische en praktische opleiding.
Het gemeentebestuur zorgt voor uw uitrusting: een C3-bordje, een
fluohesje en een driekleurige armband.
Hebt u tijd voor meer veiligheid voor onze kinderen?
Dan kunt u zich inschrijven tot 29 september 2017
per e-mail: mobiliteit@kortenberg.be
of telefonisch: 02 755 30 70
Lees ook hoe uw kinderen veilig naar school kunnen gaan op blz. 10.

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

Basiscursus fiets herstellen

Na het succes van de cursus in april organiseert de milieudienst, in
samenwerking met vzw Velo, opnieuw de basiscursus fiets herstellen.
Lesgever is Velo-medewerker Peter Verstraeten. Inhoudelijk gaat deze
praktische cursus over de basis van fietsenonderhoud en eenvoudige
reparaties: remmen vervangen en afregelen, lichten repareren, versnellingen bijregelen, banden plakken, ...
Aangezien de cursus plaatsvindt in de Ontmoetingszaal van OC Berkenhof is het praktisch niet haalbaar om aan de eigen fiets te sleutelen.
Reserveren is noodzakelijk, slechts 15 plaatsen zijn beschikbaar per
sessie!

Dinsdag 12 en
donderdag 21 september,
telkens van 19 tot 21 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingszaal
Kosteloos
Info en inschrijven:
duurzaamheid@kortenberg.be,
02 755 30 70
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De Week van de handhaving van 18 tot 24 september

Zwerfvuil en sluikstorten kost de gemeente handenvol geld dat beter nuttig kan besteed
worden. Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plasticsoep, aan dieren die
verstrikt geraken in zwerfvuil of aan zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien
terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstort terechtkomt kan niet meer
gerecycleerd worden. Het maakt onze gemeente er ook niet mooier op en veel inwoners
storen zich eraan.
Van 18 tot 24 september gaan handhavers (politiemedewerkers, GAS-vaststellers,
gemeenschapswachten) in heel Vlaanderen extra controleren op zwerfvuil en sluikstorten.
Een week lang wordt intensief toezicht gehouden en worden overtredingen vastgesteld.
De actie is vergelijkbaar met de flitsmarathons van de politie. Maar de ‘Week van de handhaving’ gaat over meer dan boetes alleen. Overtreders aanspreken en de sociale controle
verhogen zijn ook erg efficiënt.

Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

Investeren in energiebesparing loont!

Gaat u bouwen of verbouwen? Door van bij de start te kiezen voor energiezuinige installaties, technieken en materialen kunt u heel wat
besparen op uw energiefactuur.

aan te vragen. Met de Vlaamse energielening kunt u momenteel tot
10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een
periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.

Met een goede isolatie bespaart u de helft op verwarmingskosten. Uw
dak of zoldervloer isoleren is bij uitstek de meest rendabele investering
om energiebesparing te realiseren. Tegen 2020 moeten bovendien alle
daken van zowel woningen als huurwoningen geïsoleerd zijn.
Raam-, muur- en vloerisolatie zijn ook zeer nuttig om uw woning
energiezuinig te maken. Het loont eveneens de moeite om te investeren in isolerende ramen en hoogrendementsglas, een energiezuinige
verwarmingsinstallatie (zoals een condensatieketel of een warmtepomp), zonnepanelen, een warmtepompboiler of een zonneboiler.

Weet u niet goed waarmee te beginnen? Bij het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-Brabant kunt u terecht voor duurzaam (ver)
bouwadvies en met de online energiewinstcalculators kunt u berekenen
hoe snel u een investering in energiebesparing kan terugverdienen. U kunt
een afspraak maken met het provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen via
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of 016 23 26 49. De energiewinstcalculators vindt u hier: www.energiesparen.be/energiewinst en op de
nieuwe zonnekaart Vlaanderen kunt u bekijken of uw dak geschikt is voor
zonnepanelen of een zonneboiler: www.energiesparen.be/zonnekaart.

Als u meent zelf niet onmiddellijk veel geld beschikbaar te hebben om
energiebesparende investeringen te doen, is het op dit moment nog
mogelijk om voor dat soort investeringen een Vlaamse energielening

Meer info over de Vlaamse energielening: www.energielening-igo.be
Let op: geld lenen kost ook geld!
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Meer info over wonen en bouwen:
Woonwijzer Midden-Brabant, 0471 85 03 77 of kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
Spreekuren Woonwijzer Midden-Brabant: woensdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. (vrije spreekuren), donderdag van 13 tot 16 u.
(afspraak)
Voor info, begeleiding & advies over: alle premies en subsidies voor verbouwingen, V-test (uw voordeligste energieleverancier),
woningonderzoeken, woningaanpassing, sociaal wonen, sociale lening, conformiteitsattesten, ....

Dienstencentrum
Mantelzorgwerking
Naast de gemeentelijke mantelzorgpremie wil het Welzijnshuis ook de
nodige ondersteuning bieden aan mantelzorgers die voor een zorgbehoevende in Kortenberg zorgen. In september wordt er gestart met een
maandelijks moment waar de mantelzorgers de nodige info rond allerlei thema’s kunnen krijgen, maar waar ze ook hun verhaal kunnen vertellen en lotgenoten kunnen ontmoeten om elkaar te steunen en te
begrijpen. Deze ondersteuningsmomenten starten op vrijdag 15 september en zullen elke 3de vrijdagnamiddag van de maand plaatsvinden. U bent op al deze momenten welkom van 14 tot 16 u. in de Ontmoetingsruimte.
Infonamiddag: raak uzelf niet kwijt, als u zorgt voor een
ander
Mantelzorgers zijn vaak erg bescheiden als het gaat om aandacht vragen voor zichzelf. Ze vinden het vaak vanzelfsprekend wat ze doen en
vergeten daarom stil te staan bij hun eigen noden en behoeften. Hierdoor dreigt het gevaar dat zij overbelast raken of zich minder prettig of
minder gezond gaan voelen. Tijdens deze namiddag krijgt u info en tips

om als mantelzorger zelf voldoende weerbaar te blijven en over hoe u
een balans kunt vinden in het zorgen voor uzelf en de ander.
Erna Claes, doctor in de psychologie, zal u hierin begeleiden.
In samenwerking met Samana
OC Berkenhof – Lokaal 0.4
Vrijdag 15 september van 14 tot 16 u.
Kosteloos
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224
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10 jaar serviceflats ‘Dry Coningen’
Op 24 juni 2006 vond de eerste steenlegging plaats van de Serviceflats
‘Dry Coningen’ langs de Leuvensesteenweg in het centrum van Kortenberg. Nog geen jaar later werden de eerste bewoners verwelkomd.
Tegen september 2007 waren alle 24 flatjes bewoond.
Dit tienjarig bestaan wordt gevierd op 29 en 30 september. Op vrijdag
29 september wordt dit gevierd met de huidige bewoners en worden
de 5 oorspronkelijke bewoners in de bloemetjes gezet.

welkom op een van de 3 rondleidingen. Deze starten om 13.30, 14.30
en 15.30 u. in de centrale inkomhal.

Op zaterdag 30 september, tijdens de Kortenbergse klantendag, worden op de Leuvensesteenweg 190 de deuren geopend voor alle inwoners van Kortenberg. Wilt u meer te weten komen over de werking van
de serviceflats en de Noah (een dagopvang in de flats) dan bent u

U kunt ook vrijblijvend, tussen 13 en 17 u. een kijkje komen nemen, een
gesprek voeren met de bewoners of deelnemen aan de oude Vlaamse
kermis (met een kop-van-jut, lachspiegels, kegelen, drie gapers, een draaiorgel, de smoutenbollenkraam, ...). Er is ook kinderanimatie voorzien.

Daguitstap naar Bokrijk
Op woensdag 20 september organiseert het Dienstencentrum een uitstap met de liftbus
naar Bokrijk. 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 hebt. Gelieve dit te melden bij uw inschrijving.
De liftbus vertrekt om 8.30 u. aan de Serviceflats (Leuvensesteenweg 190 te
Kortenberg) voor de rit naar Bokrijk. Om 10.30 u. start een rondleiding met gids
langs een beknopt en aangepast parcours voor minder mobiele bezoekers door de
leukste plekjes van het Openluchtmuseum. De rondleiding start in de Kempen bij de
typische langgevelboerderijen en eindigt bij de vierkanthoeves in Haspengouw. Daar dompelen Bokrijkacteurs onze groep onder in dorpsscènes uit
1913. Op rustpunten is het genieten van oude dierenrassen, een volksverhaal of volksspel.
Om 12.30 u. worden we dan verwacht in de Kempense afspanning Sint-Gummarus voor een driegangenmenu, bestaande uit: tomatensoep, Vlaamse
stoverij met appelmoes of vidé met frietjes en ijstaart (water is inbegrepen in de prijs, andere dranken kunnen daar besteld en betaald worden).
Gelieve uw keuze van hoofdschotel door te geven bij inschrijving.
In de namiddag is iedereen vrij, maar u kunt zich aansluiten bij Chris of Geert om in groep een ander gedeelte van het museum te bezoeken.
Geert bezoekt de sixties, waar u ondergedompeld wordt in verhalen en gebeurtenissen uit de jaren 60 in levensechte decors en op interactieve manier.
Van woonkamer tot cinema, van kapsalon tot elektrowinkel. Verschillende getuigenissen en beeld- en geluidsfragmenten staan borg voor een unieke belevenis.
Met Chris kunt u mee naar de magische smidse waar u de werking van een smidse kunt zien en naar de Superette Bokrijk, een nieuw initiatief van
Kobe Desramaults en Sarah Lemke waar u het hele authentieke productieproces ‘van graan tot brood’ kunt ontdekken.
Om 16.30 u. wordt er verzameld aan het Koetshuis voor een afsluitend drankje alvorens om 17.30 u. terug naar de bus te gaan en de terugweg aan te vatten.
Woensdag 20 september, vertrek om 8.30 u.
Vertrekpunt: Serviceflats, Leuvensesteenweg 190
Deelnameprijs: tussen 50 en 62 euro (afhankelijk van het aantal inschrijvingen), sociaal tarief mogelijk
Inschrijven vóór 10 september via dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224
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Politie
Veilig terug naar school!
Op 1 september gaat het nieuwe schooljaar van start. Veel kinderen en jongeren begeven zich voor het
eerst of opnieuw dagelijks in het verkeer. Dit vraagt de nodige aanpassing van zowel de kwetsbare als
sterke weggebruikers. Hieronder vindt u enkele nuttige tips om de verkeersveiligheid te verhogen:
Tips voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen
• Laat uw kind steeds in-/uitstappen aan de zijde van het voetpad.
• Hou u aan de regels inzake stilstaan en parkeren.
• Draag steeds de veiligheidsgordel.
Tips voor ouders wiens kind te voet of met de fiets naar school gaan
• Laat uw kind pas alleen naar school fietsen, wanneer u er zeker van bent dat hij/zij dit aankan.
• Oefen met uw kind het traject op weg naar school en wijs hem/haar op de nodige aandachtspunten.
• Stippel vooraf samen de veiligste weg uit. Opgepast: de veiligste weg is niet noodzakelijk de kortste weg.
• Zorg dat uw kind goed zichtbaar is op de weg (fluohesje, kleurrijke kledij).
• Een fietshelm zorgt voor extra bescherming wanneer u als fietser betrokken geraakt bij een ongeval.
• Fietsers mogen het zebrapad niet al fietsend oversteken, dan hebben ze immers geen voorrang.
• Leer uw kind dat het ver achter een vrachtwagen moet blijven op een kruispunt en dat het zich niet naast de vrachtwagen mag plaatsen: hij/zij
staat dan in de dode hoek en is niet zichtbaar voor de vrachtwagenchauffeur.
Tips voor bestuurders
• Matig uw snelheid als bestuurder wanneer u in de buurt komt van een school of op een plaats waar veel kinderen komen.
• Hou minstens 1 meter afstand bij het inhalen van fietsers.
• Indien u rechts afslaat op een kruispunt, hou dan zeker rekening met fietsers die rechtdoor rijden!
De politiezone HerKo zal toezicht houden op hinderlijk parkeren en onaangepaste snelheid in schoolomgevingen. Sommige ouders zijn zodanig
begaan met de veiligheid van hun eigen kinderen, dat ze hen het liefst aan de klas zelf zouden afzetten. Hierbij wordt vaak vergeten dat men door
op fiets- en voetpaden te parkeren de veiligheid van andere kinderen en ouders in gevaar brengt.

Diefstalpreventieadvies
Gratis advies
De lokale politie van Herent-Kortenberg biedt reeds jaren aan alle inwoners diefstalpreventieadvies aan, en dit om het risico op inbraken te verminderen. De diefstalpreventieadviseur van de politiezone komt dan bij u langs om eenvoudig toepasbare tips op maat te geven. De tips kunnen betrekking hebben op veilige leefgewoonten, het slotwerk van uw ramen en deuren en het melden van verdachte personen en voertuigen aan de politie.
Indien gewenst, worden ook de voor- en nadelen van een inbraakalarm toegelicht.
Hebt u (ver)bouwplannen? Dan wordt een advies op basis van uw bouwplan gegeven.
Afspraak maken
Een bezoek duurt ongeveer een uur. Achteraf ontvangt u nuttige folders en een rapport waarin alle tips nog eens vermeld worden.
U kunt een afspraak maken met de diefstalpreventieadviseur via telefoon 016 85 34 00 (tijdens de kantooruren) of via
e-mail: diefstalpreventie@politieherko.be. Een afspraak kan tijdens de week zowel overdag als ’s avonds.
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Het advies is:
• Kosteloos
• Objectief
• Niet commercieel – de politie verkoopt niets en is niet verbonden aan handelaars of merken.
• Vrijblijvend – U hoeft het advies niet uit te voeren. Er wordt achteraf ook geen controle uitgevoerd.

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
Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
Sijsjeslaan (beide richtingen)
50 km/u.
355
Eikenstraat (beide richtingen)
50 km/u.
848
Leuvensesteenweg (richting Zaventem)
50 km/u.
5.256
Leuvensesteenweg (richting Leuven)
50 km/u.
7.789
Heerbaan (beide richtingen)
50 km/u.
660
Dorpsstraat (beide richtingen)
50 km/u.
2.298
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
Straat

Toegelaten snelheid

V85*

% overtredingen

47 km/u.
49 km/u.
54 km/u.
61 km/u.
46 km/u.
49 km/u.

2,5 %
1,5 %
9,2 %
27,9 %
2%
2,5 %

In de straten waar in juni snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 20,6 % overtredingen vastgesteld.
In de straten waar in juli snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 2,4 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders juni-juli
Straat
Dalemstraat
Zavelstraat
Leuvensesteenweg
Schoonaardestraat
Kwerpsebaan
Kwerpsebaan
Kouterstraat
Dorpsstraat
Molenstraat
Schoonaardestraat
Tervuursesteenweg
Nederokkerzeelsesteenweg

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

Aantal gemeten
voertuigen
230
636
1.857
132
100
235
144
51
293
100
109
161

Percentage geflitste
voertuigen
13 %
11 %
19 %
7,6 %
17 %
16,2 %
1,4 %
0%
5,5 %
18 %
16,5 %
8,7 %

12

Zoeklicht · Kortenberg
september 2017

Prikbord
Nationaal nummer 1722 voor niet-dringende oproepen naar de brandweer
Op 1 augustus 2017 lanceerde de FOD Binnenlandse Zaken het nationaal nummer 1722. Dit nummer is
bedoeld voor niet-dringende oproepen naar de brandweer, om wateroverlast of stormschade te melden.
Bij noodweer krijgen de noodcentra 112 op zeer korte termijn een groot aantal oproepen te verwerken
betreffende incidenten die door de burger als dringend worden ervaren maar waarbij de onmiddellijke tussenkomst van de brandweer niet strikt vereist is (in die zin dat ze niet levensreddend zou zijn) en gegeven de
omstandigheden (noodweer) bovendien niet mogelijk. Het gevolg daarvan is jammer genoeg dat oproepen
waarbij echt dringende noodhulp vereist is, vaak te lang in wacht moeten staan op de lijnen 112 en 100.
Om dit probleem op te lossen wordt een apart nummer ingevoerd: 1722. Op dit nummer zullen – voorlopig enkel ten tijde van hevig(e) wind/regen/
stormtij/onweer – de oproepen voor niet-dringende brandweerhulp worden afgehandeld zodat de noodnummers 112 en 100 voorbehouden kunnen
blijven voor de echte noodgevallen.
Belangrijk:
• 1722 dient niet om sneller geholpen te worden bij stormschade of wateroverlast, maar wel om het noodnummer 112 vrij te maken voor dringende
oproepen.
• De brandweer doet al het mogelijke om u zo snel mogelijk te helpen maar kan niet altijd overal tegelijk zijn. Als u al gebeld hebt naar 1722, bel
dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt.
• Bel enkel 112 als u of iemand in uw omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt. Als u toch belt naar het noodnummer 112 voor
een niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator u niet verder helpen maar vragen om naar het nummer 1722 te bellen.
• Als uw brandweerzone over een e-loket of rechtstreeks telefoonnummer beschikt, kunt u daar ook terecht om een brandweerinterventie voor
wateroverlast en/of stormschade aan te vragen.

Auxilia vzw zoekt vrijwillige lesgevers
Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die individueel onderwijs aan kansarme jongeren en volwassenen aanbiedt zonder onderscheid van huidskleur of levensbeschouwing. Voor het schooljaar 2017-2018 heeft Auxilia reeds aanvragen ontvangen van de basisscholen Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg, Meerbeek en van
secundaire scholen in de omgeving Groot-Kortenberg.
Wilt u wekelijks 1 à 2 uur lesgeven? Een pedagogisch diploma of praktijkervaring is mooi meegenomen, maar zeker en vast geen vereiste. Interesse?
Vertaal denken in doen!
Info: www.auxilia-vlaanderen.be
Regionaal vrijwillig coördinatieteam: auxilialeuven@gmail.com
Hubert Verbeke
0478 65 25 29
Janine Van Espen
02 759 78 62 – 0477 70 25 96
Lydia Dewispelaere
016 40 19 68 – 0479 20 00 28
Mady Van Cauteren
016 22 99 81 – 0495 60 75 28
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CAW Oost-Brabant – voor meer welzijn!
Soms loopt het in uw leven niet zoals u zou willen. Bent u uw evenwicht wat kwijt? Hebt u hulp nodig en weet u niet waar naartoe? Bij het Centrum
Algemeen Welzijnswerk kunt u terecht met uw verhaal. De hulp is kosteloos, vrijwillig en kan ook anoniem.
CAW Oost-Brabant biedt eerstelijnszorg aan mensen met welzijnsvragen. Vragen die iedereen wel eens heeft, maar waar u door allerlei omstandigheden zelf niet meer uit geraakt. Zoals een moeilijke relatie met uw partner of met uw kind, geldzorgen, huisvestingsproblemen, eenzaamheid.
Problemen die vaak alleen maar groter worden als u ze niet aanpakt omdat u dat alleen niet meer kunt. Problemen waardoor u uiteindelijk heel
kwetsbaar wordt.
Bij het CAW kan iedereen terecht met om het even welke welzijnsvraag. U wordt er geholpen met advies, informatie, begeleiding of tijdelijke opvang.
Ook jongeren kunnen hiervoor terecht op het JAC.
Wie meer informatie wil over het aanbod, of wie hulp zoekt, kan altijd langskomen in een van de onthaalpunten van CAW Oost-Brabant in Leuven,
Aarschot, Diest of Tienen. Een afspraak maken hoeft niet. U vindt de openingsuren op de website. U kunt hen ook bellen, mailen of chatten met een
hulpverlener.
Meer info: www.cawoostbrabant.be of www.jacoostbrabant.be

Veranderen van energieleverancier kost geen geld
16 % van de Vlamingen denkt onterecht dat ze bij het veranderen van
elektriciteits- en aardgasleverancier een verbrekingsvergoeding moeten
betalen. Veranderen van leverancier is gratis. Uw nieuwe leverancier regelt
alle papierwerk met uw huidige leverancier. U moet enkel een nieuw
elektriciteits- en/of aardgascontract sluiten.
De verwarring is mogelijk te verklaren door het volgende: in hun algemene
voorwaarden vermelden sommige leveranciers dat de vaste vergoeding
verschuldigd is per begonnen jaar. Als u dan als consument uw contract
voortijdig beëindigt, moet u toch de volledige jaarlijkse vergoeding
betalen. Er zijn grote verschillen in de bedragen van de vaste vergoeding.
Vraag daarom naar de algemene voorwaarden van uw leverancier.
Via www.vtest.be kunt u zien wat de vaste vergoeding is van alle aangeboden elektriciteits- en aardgascontracten. Klik daarvoor in de resultatentabel
in de kolom ‘Totale kostprijs op jaarbasis’ op ‘Meer’.
Als u kiest voor de goedkoopste energiecontracten bespaart u tot 278 euro per jaar op uw energiefactuur!
Alle informatie op www.vreg.be
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1, 2, 3	Op vrijdagavond 23 juni barstte een groot feest los aan het skateterrein in Kortenberg. Maar liefst 400 festivalgangers gingen op ZAPfest uit de
bol op de dansvloer, zoefden door de lucht op de deathride of chillden in de strandstoeltjes. Het was een topeditie en een geweldige feestavond!
4	
Op vrijdag 23 juni ontvingen de deelnemers aan de cursussen Nederlands voor anderstaligen een pluimdiploma voor hun inzet om Nederlands te leren. Deze cursussen worden door het gemeentebestuur georganiseerd om hun inburgering te bevorderen. Ook de leerkrachten
van de cursussen werden door het bestuur in de bloemetjes gezet.
5	
Op zondag 2 juli zakten vele kijklustige Kortenbergenaren af naar Meerbeek voor Kortenberg Feest! De straatanimatie en optredens zorgden
ervoor dat het druilerige weer snel vergeten werd.
6	
In het provinciaal domein van Kessel-Lo leerden de kinderen die deelnamen aan de eerste sportweek onder andere minigolfen.
7

Op speelplein Alles Kids konden de kinderen tijdens de eerste week van de zomervakantie voluit ravotten in het thema ‘Van boerderij naar bakkerij’.

8, 9	Op zondag 16 juli vond in de Sint-Antoniuskerk van Meerbeek het jaarlijkse Te Deum plaats, die bijgewoond werd door afgevaardigden van
de burgelijke en militaire overheden. Er werd aansluitend hulde gebracht aan het monument van de gesneuvelden.
10	
De juliconcerten van de Zomerse Parkdagen in het Park van de Oude Abdij konden op heel wat belangstelling rekenen. Op de foto het
concert van The Elements van zondag 16 juli.
11	
Op de kleuterstage ‘Kriebeltenen’ beleefden 30 kleutertjes dolle avonturen met de zandmannetjes Kriebel en Wiebel.
12	
Op 27 juli trotseerden de oudste deelnemers aan de tweede sportweek de zee in Westende.
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Boekenkaftdag!

Begin van het schooljaar en nog veel boeken te kaften? Kom dan op zaterdag 2 september
gezellig naar de Bib!
Tussen 9 en 12 u. helpen de medewerkers van de Bib jou met het kaften van je boeken en schriften. De Bib voorziet per kind vanaf 6 jaar kaftpapier en etiketten, goed voor het kaften van
10 boeken. Personaliseer ze achteraf met kleurrijke stickers of stempels zodat je met een uniek
exemplaar naar huis gaat.
Als leuk extraatje maak je ook een coole boekenlegger voor in je agenda!
Zaterdag 2 september van 9 tot 12 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Voor kinderen vanaf 6 jaar
Vijf vellen per kind, goed voor het kaften van 10 boeken (zolang de voorraad strekt)
Inschrijven is niet nodig
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Vertelmomenten in de Bib

Dat voorlezen leuk, gezellig en leerzaam is, hoeft de Bib niemand meer te vertellen. En dat je
dan ook nog iets tofs mag knutselen, maakt het extra leuk om naar de vertelmomenten in de
Bib te komen. Ben je tussen 4 en 8 jaar? Dan verwacht de Bib je! Dit schooljaar staan thema’s
als ‘Een frisse neus’, ‘Op wieltjes’ en ‘Afspraak op de kermis’ op de planning.
Data
• 6 september
• 4 oktober
• 8 november
• 6 december
• 3 januari

Kamishibai!
Afspraak op de kermis
Het spookt
Piet en Klaas
Een frisse neus

•
•
•
•
•

7 februari
7 maart
4 april
2 mei
6 juni

Kiekeboe!
Een nieuw geluid
Op wieltjes
Er was eens…
We pakken in

Iedere eerste woensdag van de maand van 14 tot 14.30 u. met aansluitend knutselen tot 15 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos. Reserveren is niet nodig
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be
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(Erfgoedhuis Kortenberg en heemkring Comité 1000 jaar Meerbeek i.s.m. cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Open Monumentendag – De 19 pachthoven van Meerbeek

De Open Monumentendag op zondag 10 september sluit aan bij 900 jaar Meerbeek. Het Erfgoedhuis Kortenberg en de heemkring Comité 1000 jaar Meerbeek zorgen
in samenwerking met de cultuurdienst voor de expo ‘De 19 pachthoven van Meerbeek’.
De expo vindt plaats in de grote schuur van het Pachthof van de Zeven Slapers.
Naast het Pachthof van de Zeven Slapers met zijn 18de eeuwse schuur, krijgen we
een beeld van de andere 18 pachthoven en pachthofjes. De pachthoven pasten in
het kader van de fermocratie, waar de pachters of herenboeren het voor het zeggen
hadden. Traditioneel zijn er lekkere smoutebollen volgens origineel Meerbeeks
recept en streekbieren te verkrijgen. Voor de kinderen zijn er volksspelen. Er vinden
drie gegidste huifkartochten en twee gegidste streekwandelingen langs de pachthoven plaats. Deze vertrekken aan het Pachthof van de Zeven Slapers. Tijdens de
Monumentendag is de expo toegankelijk van 13 tot 18 u.
Zondag 10 september, doorlopend van 13 tot 18 u.
Pachthof van de Zeven Slapers, Goedestraat 37, Meerbeek
Start gegidste huifkartochten om 14 u., 15.30 u. en 17 u.
Reserveer je plaats voor één van de huifkartochten door ter plaatse in te schrijven (per tocht 15 plaatsen)
Start gegidste wandelingen om 14 u. en om 16 u.
Kosteloze toegang
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

(De Bib en het Welzijnshuis i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

‘Mama, ik kan niet slapen.’ Slaapproblemen bij kinderen
Lezing door Ludo Driesen

Deze lezing gaat over kinderen die niet naar bed willen, over kinderen die niet naar bed durven, over kinderen die niet in slaap geraken en over
nachtelijke activiteiten van kinderen, zoals bonken, slaapwandelen en nachtelijk gillen. Het gaat om de slaapproblemen van kleuters en van kinderen
van de lagere school. Ouders krijgen concrete tips over hoe zij met deze slaapproblemen kunnen omgaan.

Donderdag 14 september om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Meer info en inschrijven via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80
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Vernieuwde dienstverlening gemeente
en Welzijnshuis vanaf 1 september 2017
Achtergrond
Bij het begin van de huidige legislatuur (2013) werden de diensten van de gemeente en het Welzijnshuis – toen nog onder de vorm
van het OCMW – doorgelicht met het oog op het verbeteren van de dienstverlening. Alle producten en diensten die door beide
organisaties worden aangeboden werden in kaart gebracht. Er werd nagedacht over hoe de werking verbeterd kon worden om de
inwoners beter en efficiënter te kunnen helpen: door het reorganiseren van de taken van medewerkers van gemeente en Welzijnshuis, door het verbeteren van de doorstroming van klanten in het Administratief Centrum, door in te zetten op een transparante en
uitgebreide baliewerking en door het stroomlijnen van de openingsuren van de verschillende diensten. Een niet onbelangrijk gegeven waarmee rekening moest worden gehouden bij deze oefening was het feit dat gemeente en OCMW samengevoegd werden tot
één organisatie.
Concreet
Reorganisatie van gemeente en Welzijnshuis – achter de schermen
De diensten van gemeente en Welzijnshuis werden in de aanloop naar het nieuwe dienstverleningsconcept gereorganiseerd.
Alle ondersteunende diensten die in de gemeente en het Welzijnshuis ‘dubbel’ bestonden, werden door de integratie van
gemeente en Welzijnshuis samengevoegd: de dienst Financiën, de Personeelsdienst, de diensten Secretariaat, Communicatie en
ICT. De vroegere gemeentelijke diensten Welzijn en Drugs- en Alcoholpreventie werden ondergebracht onder de nieuwe koepel
Gezondheid en Zorg van het Welzijnshuis. Maar daarnaast werden ook de vroegere Gemeentelijke Werkplaatsen en de diensten
Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Milieu ondergebracht onder de gemeenschappelijke koepel Grondgebiedszaken,
met een lichtjes gewijzigde onderverdeling: Uitvoeringsdiensten (Wegen en Groen / Gebouwenbeheer), Infrastructuurprojecten, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid. Dit alles gebeurde voornamelijk ‘achter de schermen’ en ter
voorbereiding op de vernieuwde werking ‘vóór de schermen’.
Reorganisatie van de publiekswerking
Wie de voorbije maanden en weken het Administratief Centrum bezocht, heeft kunnen zien dat daar ingrijpende werken hebben
plaatsgevonden. De bureauzones van het Administratief Centrum zijn niet langer toegankelijk voor het publiek. Hierdoor verhoogt de veiligheid voor de ambtenaren en kunnen zij beter ongestoord werken. De voorbije weken kon u misschien zelf al
vaststellen dat de oude vertrouwde loketten van de diensten Burgerzaken, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de spreekkamertjes in het Welzijnshuis vervangen werden door respectievelijk nieuwe, moderne publieksbalies op de centrale gedeelten van de
verdiepingen en volwaardige spreekkamers. Eerder, eind 2016, verhuisde ook het onthaal al naar een nieuwe en ruime plek. De
voorbije weken werd aan alle balies al proefgedraaid met een nieuwe manier van werken.
Wijzigingen vanaf 1 september 2017
Vanaf 1 september wordt de dienstverlening ook ‘officieel’ aangepast. Wat dat allemaal voor u betekent, leest u hierna.
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Onthaal- en snelbalie
Aan de onthaal- en snelbalie op het gelijkvloers zult u, behalve voor de
dienstverlening waarvoor u ook vroeger al terechtkon aan het onthaal
(bijvoorbeeld het aankopen van pmd-zakken of roze zakken, het afhalen
van stickers met de vermelding ‘geen reclame’ voor op uw brievenbus, ...)
voortaan ook terechtkunnen voor heel wat ‘snelle’ diensten en producten
van zowel gemeente als Welzijnshuis en voor eenvoudige informatie.
Bedoeling is dat het er ‘vooruitgaat’: korte wachttijden en een snelle afhandeling aan de balie zelf. Gedaan dus met het aanschuiven in een lange wachtrij
bij de dienst Burgerzaken op zaterdagochtend om een nieuwe identiteitskaart of een reispaspoort op te halen. Voortaan kunt u immers onder meer
dergelijke producten – die u eerder hebt aangevraagd bij de dienst Burgerzaken – eenvoudig en snel afhalen aan de onthaal- en snelbalie.
Vooraleer u zich naar de onthaal- en snelbalie begeeft, neemt u aan de
ticketzuil in de inkomhal van het Administratief Centrum een ticket met
volgnummer door aan te geven voor welk product/welke dienst u komt.
Themabalies
Op de verdiepingen werden themabalies ingericht waar u terechtkunt voor
de gebruikelijke diensten en producten waarvoor u vroeger op de diensten
terechtkon: voor vragen die meer opzoekingswerk of specifieke handelingen of apparatuur vergen, bijvoorbeeld voor het nemen van vingerafdrukken bij de aanvraag van een reispaspoort. Deze themabalies zijn gedurende de openingsuren permanent bemand.
Op de eerste verdieping vindt u de themabalies ‘Burgerzaken’ en
‘Welzijnshuis’.
Op de tweede verdieping vindt u de themabalie ‘Woon- & Leefomgeving’.
Daarnaast is er ook nog een themabalie ‘Leren, Ondernemen & Werken’,
deze is echter niet permanent bemand, maar uitsluitend op afroep.
Aan deze themabalies wordt u geholpen na het voorleggen van een ticket
met volgnummer dat u in de inkomhal aan de ticketzuil hebt genomen of
dat u aan de Onthaal- en Snelbalie hebt afgehaald.
In de Bib vindt u daarnaast ook nog steeds de UiTbalie, waar u met vrijetijdsvragen terechtkunt. Hiervoor hebt u geen volgnummer nodig.
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Gesprekslokalen
Voor het Welzijnshuis op de eerste verdieping werden gloednieuwe
gesprekslokalen voorzien voor gesprekken waarvoor privacy vereist is.
Daarnaast zijn er ook nog spreek’boxen’ naast de Onthaal- en Snelbalie
waar afspraken kunnen plaatsvinden.

Vergaderzalen
Er werden nieuwe, ‘transparante’ vergaderzalen voorzien in de publieke
gedeelten van het Administratief Centrum: op het gelijkvloers achter de
centraal gelegen lift, achter de onthaal- en snelbalie en op de eerste verdieping rechts van de themabalie. Daarnaast bleven ook enkele vergaderzalen behouden in de niet voor inwoners toegankelijke gedeelten. Indien
u in een van deze laatste zalen een afspraak of een vergadering hebt met
een medewerker van gemeente of Welzijnshuis, dan dient u zich aan te
melden bij het onthaal, dat deze medewerker zal oproepen om u naar de
vergaderzaal te begeleiden.
Ticket met volgnummer
Om u zo goed mogelijk te begeleiden naar de juiste balie en er dus
voor te zorgen dat u meteen door een medewerker met kennis van zaken
geholpen wordt, zult u voortaan in de inkomhal van het Administratief
Centrum aan een registratie- en ticketzuil moeten ingeven waarvoor u
precies komt. U zult dan een ticket krijgen met een volgnummer en een
balienummer. Om aan de respectievelijke balies geholpen te worden,
hebt u voortaan immers een dergelijk ticket nodig. Op het ticket staat
aangegeven op welke verdieping u precies dient te wachten en aan welke
balie u geholpen zult worden. In de wachtruimte zult u dan op een
scherm kunnen opvolgen wanneer u aan de beurt bent.
Als u niet goed overweg kunt met de ticketzuil, dan kunt u aanschuiven
aan de Onthaal- en Snelbalie, waar men u vervolgens een ticket zal geven.
Als u echter zelf een ticket voor de juiste balie neemt aan de zuil, dan
bespaart u een paar minuten tijd.
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Er wordt bijgehouden voor welke producten/diensten inwoners naar de gemeente of het Welzijnshuis komen. Dit zal de
administratie toelaten om op basis van feitelijke informatie (waarvoor komen mensen, hoe lang hebben ze moeten wachten, hoeveel tijd was er nodig om hen te helpen, ...) de dienstverlening te evalueren en waar nodig aan te passen en te
verbeteren.
Voor de Bib en de UiTbalie hebt u geen ticket nodig.
Nieuwe openingsuren
Bij het herbekijken van de dienstverlening werd gestreefd naar een grotere uniformiteit in openingsuren. Zo kunt u als inwoner
op één moment bij alle diensten terecht voor uw verschillende noden. Ook de openingsuren van de Bib en de UiTbalie veranderen
om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de openingsuren van de administratieve diensten.
De nieuwe openingsuren zijn vanaf 1 september:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Onthaal- en snelbalie
gemeente en Welzijnshuis
9-12 u.
9-12 u.
9-16 u. doorlopend
9-12 u.
9-12 u.
9-12 u.

Themabalies gemeente en
Welzijnshuis
9-12 u.
9-12 u.
9-12 u. en 13-16 u.
9-12 u.
9-12 u.
9-12 u.
(behalve Leren, Ondernemen &
Werken)

Bib en UiTbalie
9-12 u. en 16-19 u.
9-12 u.
9-19 u. doorlopend
9-12 u.
9-19 u. doorlopend
9-12 u.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Alle themabalies zijn open op zaterdag (behalve Leren, Ondernemen & Werken).
• Er is niet langer een avondpermanentie voor het Welzijnshuis op maandag. Dit openingsmoment is verschoven naar zaterdagvoormiddag.
• De Bib is voortaan iedere dag geopend tijdens de voormiddag en heeft avondopeningen op maandag, woensdag en
vrijdag.
Eén centraal telefoonnummer voor alle diensten
In het najaar zal een nieuwe, moderne telefooncentrale in gebruik genomen worden in het Administratief Centrum.
Alle gemeentelijke diensten en de diensten van het Welzijnshuis zullen voortaan (reeds vanaf 1 september) iedere werkdag van
9 tot 16 u. en op zaterdag van 9 tot 12 u. via één centraal telefoonnummer bereikbaar zijn, waarvan de laatste 4 cijfers de postcode van de hoofddeelgemeente zijn: 02 755 30 70. Makkelijk te onthouden!
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Er werd hiertoe een telefonisch onthaal opgericht – verschillend van het fysieke onthaal. De onthaalmedewerkers die de telefooncentrale bemannen zijn goed op de hoogte van de meest uiteenlopende zaken en zullen u vaak al meteen een antwoord
kunnen geven op uw vraag. Bij complexere vragen zullen zij u doorverbinden met de respectievelijke diensten.
Het voordeel voor u: u krijgt altijd iemand aan de lijn – geen rinkelende telefoons meer bij medewerkers die niet aanwezig zijn – en
u wordt snel en efficiënt geholpen. Wanneer u aan de onthaal- en snelbalie of aan de themabalie bent met een vraag, worden
de medewerkers daar ook niet meer gestoord door telefoontjes en kunnen zij zich volledig op uw vraag concentreren.
Twee uitzonderingen: de Bib blijft afzonderlijk bereikbaar via het nummer 02 755 22 90 voor Bib-specifieke vragen en de UiTbalie
via het nummer 02 755 22 80.
Centrale e-mailadressen
De respectievelijke diensten van gemeente en Welzijnshuis zijn sinds een tijdje allemaal bereikbaar via dienstmailadressen.
Het juiste adres voor iedere dienst vindt u op de gemeentelijke website. Het voordeel hiervan is dat uw e-mailbericht altijd
gelezen wordt, ook wanneer een specifieke medewerker met vakantie is. Met algemene vragen/opmerkingen kunt u daarnaast
ook terecht op drie belangrijke e-mailadressen:
• info@kortenberg.be voor infovragen
• meldingen@kortenberg.be wanneer u een probleem wilt melden aan de gemeente of het Welzijnshuis, bijvoorbeeld een put in de
weg, een probleem met een gemeentelijk gebouw, ...
• klachten@kortenberg.be wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening van de gemeentelijke diensten of van het
Welzijnshuis
Nieuwe websites
Op 1 september wordt de vernieuwde gemeentelijke webstek
in gebruik genomen, samen met twee andere nieuwe websites.
• Op www.kortenberg.be vindt u alle informatie van op de
huidige (vanaf 1 september:‘vorige’) websites van de gemeente
en van het Welzijnshuis gebundeld, maar wel anders gestructureerd en makkelijker doorzoekbaar. Er zijn vijf grote rubrieken:
○○ Burgerzaken, leren & werken (info over alles waarvoor u
om de paar jaar naar het Administratief Centrum moet
komen: identiteitskaarten, rijbewijzen, reispaspoorten,
uw huwelijk, aangifte van een geboorte of sterfgeval,
enzovoort, maar ook over onderwijs, o ndernemen en
werkgelegenheid in onze gemeente)
○○ Woon- & leefomgeving (info over alles wat met bouwen,
wonen, mobiliteit, openbare werken en milieu te maken
heeft)
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○○ Welzijnshuis (info over de producten en diensten van
het vroegere OCMW – steun, hulpverlening, advies –
en over alles wat met gezondheid en zorg te maken
heeft)
○○ Vrije Tijd (info over het vrijetijdsaanbod van en in de
gemeente)
○○ Bestuur (info over het bestuur, de gemeentelijke diensten, de gemeente en de gemeentelijke werking)

De meest gezochte items vindt u links bovenaan de start
pagina zodat u daar zonder te veel klikken direct naartoe
kunt. Wanneer u een specifiek(e) product of dienst opzoekt, dan zult u ook in één oogopslag kunnen zien of u daarvoor aan
de snelbalie terechtkunt, dan wel of u bij een andere dienst moet zijn en wat de openingsuren zijn.
Uiteraard is er ook in de nieuwe website een e-loket om u toe te laten om uw aanvragen van bijvoorbeeld attesten bij de
gemeente zoveel mogelijk van thuis uit te regelen.
De nieuwe website is zo ingericht dat hij makkelijk raadpleegbaar is op een smartphone of een tablet.
Behalve de nieuwe gemeentelijke website zijn er ook twee andere nieuwe publiekswebsites:
• www.ondernemen.kortenberg.be: Inwoners kunnen er terecht voor info over lokale handelaars en hun acties en
promoties. Daarnaast is er ook informatie over de markt en over de kermissen. Anderzijds is deze webstek ook de plek waar
voor Kortenbergse ondernemers alle nuttige info gebundeld werd over hoe een zaak op te starten, over wetgeving en
reglementen, over vergunningen, over sectororganisaties, ...
• www.gemeentescholen.kortenberg.be: Dit is een overkoepelende website met info over de scholengemeenschap van
de vier gemeentelijke basisscholen: De Boemerang (Meerbeek), De Klimop (Erps-Kwerps), De Negensprong (Everberg) en
De Regenboog (Kortenberg).
De Bib behoudt haar eigen website, kortenberg.bibliotheek.be.
Op de hoogte blijven
In een gemeente gebeurt er altijd wel wat. Wilt u goed op de hoogte blijven van het reilen en zeilen, dan zijn er behalve Zoeklicht
ook digitale manieren om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van de gemeente.
• Nieuwsbrieven
Ongeveer wekelijks verspreidt de gemeente een elektronische nieuwsbrief met daarin behalve info over de activiteiten en
evenementen van de gemeente en van het Welzijnshuis ook het laatste nieuws over bijvoorbeeld wegenwerken of over
vacatures bij gemeente en Welzijnshuis. Daarnaast zijn er ook elektronische nieuwsbrieven voor wie interesse heeft in
het activiteitenaanbod van het Dienstencentrum en voor bestuursleden van Kortenbergse verenigingen.
Inschrijven op deze elektronische nieuwsbrieven doet u via een link onder aan de startpagina van de gemeentelijke
website.
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• Sociale media
De gemeente en het Welzijnshuis houden u ook op de hoogte via een algemene F acebookpagina
(www.facebook.com/Kortenberg) en een Twitteraccount (twitter.com/GemKortenberg).
Mogelijk hebt u ook interesse in deze Facebookpagina’s:
○○ Cultuurdienst Kortenberg (www.facebook.com/cultuurdienstkortenberg)
○○ Jeugddienst Kortenberg (www.facebook.com/jeugddienst.kortenberg)
○○ Bibliotheek Kortenberg (www.facebook.com/bibliotheekkortenberg)
○○ Drugs- en alcoholpreventie Haacht Keerbergen Kortenberg (www.facebook.com/drugsenalcoholpreventiehakeko)
Behalve het laatste nieuws vindt u op de Facebookpagina’s ook fotoreportages van voorbije activiteiten en evenementen.
• BE-Alert
Daarnaast kunt u zich ook nog via www.be-alert.be inschrijven voor BE-Alert om op de hoogte gebracht te
worden van een eventuele noodsituatie in de gemeente, zoals een grote brand of een overstroming. Ook bij
ingrijpende wegenwerken kan de gemeente u via dit systeem verwittigen. Zowel via sms, e-mail of telefoon.

Alles op een rijtje
Hieronder vindt u de te nemen stappen bij een bezoek aan het Administratief Centrum samengevat in beelden aan de hand van
een concreet voorbeeld: het aanvragen van een reispaspoort. Uiteraard zijn de medewerkers van gemeente en Welzijnshuis
steeds bereid om u te helpen als het voor u niet duidelijk is wat u precies moet doen.
1)	U hebt een reispaspoort nodig.

2)	U wilt weten wat u daarvoor nodig hebt:
a) U vindt alle info op de gemeentelijke website. U
vindt er ook de openingsuren van het Administratief
Centrum.
Of:
b) U belt naar het centrale nummer 02 755 30 70 om
de nodige info te verkrijgen.
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3)	U gaat naar het Administratief Centrum met
alles wat u nodig hebt om de aanvraag te
kunnen doen en doorloopt de stappen op de
ticketzuil in de inkomhal van het Administratief Centrum om een ticket met volgnummer
voor de juiste themabalie te krijgen.
4)	U wacht in de wachtruimte van de themabalie
Burgerzaken tot het uw beurt is.
Dit ziet u op het infoscherm.

5)	U wordt geholpen.

Verantwoordelijke uitgever: Chris Taes, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

6)	Na zes werkdagen kunt u uw reispas afhalen aan
de Onthaal- en Snelbalie. U hebt hiervoor ook eerst
een ticket genomen aan de ticketzuil.

7)	U hebt nu uw reispas!
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Lezing ‘Parcours Gainsbourg’ door Rudolf Hecke

Schrijver en performer Rudolf Hecke neemt je mee in het spoor van Serge
Gainsbourg, de Franse songsmid en provocateur. Als gids dient Heckes
recente boek ‘Parcours Gainsbourg’. Daarin vertelt hij het intense verhaal
van een uitzonderlijk getalenteerd en gedreven mens en artiest, innerlijk
verscheurd door de botsing tussen zelfdestructie en levensappetijt.
Hecke deed jaren research en drong als eerste Vlaming door tot de
intieme kring van Serge Gainsbourg. Hij vertelt bijgevolg met grondige
kennis van zaken en een aanstekelijke inlevingskracht. Dat resulteert in
een beklijvende causerie, passioneel en met humor gebracht en opgeluisterd met tijdloze chansons van Gainsbourg zelf, maar ook van zijn
helden Trenet, Chopin, Ravel en Bardot.
Donderdag 21 september om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro (drankje inbegrepen), sociaal tarief mogelijk
Meer info en inschrijven via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

De Digidokter komt opnieuw naar de Bib

Vanaf september kan je in de Bib weer terecht voor een nieuwe reeks Digidokter!
Wat is Digidokter? De Bib doet dan één keer per maand dienst als helpdesk. Op dat
moment kan je er terecht met al je vragen over smartphones en tablets. Medewerkers
van de Bib maken je eerst wegwijs in een bepaald thema, nadien houdt de Digidokter
een ‘spreekuur’ en kan je je vragen stellen. De Digidokter kan je bijvoorbeeld helpen
bij het opzetten van je Facebookaccount, je een goede app aanraden of je 4G helpen
instellen.
De eerste sessie van het nieuwe seizoen gaat over alle apps die onmisbaar zijn als je
van lezen houdt. Welke apps zijn nuttig in de bibliotheek? Met welke apps kan je
lezen op je smartphone of tablet? Op zaterdag 23 september krijg je hier vast en
zeker een antwoord op.
Zaterdag 23 september van 10 tot 12 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Thema: Apps en de Bib
Meer info en inschrijven via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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Onderdompeling in de wereld van dementie
Hoe kunt u op een goede manier omgaan met mensen met dementie? Inzicht in wat de ziekte
precies is, kan u helpen. Wat doet dementie met een persoon? Wat zijn de symptomen? Hoe
beleven mensen hun ziekte? Hoe verloopt het doorsnee proces van verlies van geestelijke, fysieke
en sociale vaardigheden? Hoe gaat u om met verschillende fasen?
Met deze ‘onderdompeling in de wereld van dementie’ biedt Caroline Terranova u een doorleefd
inzicht. De lesgeefster is dementie-expert van het regionaal expertisecentrum Memo in Leuven.
Donderdag 21 september van 19.30 tot 22.30 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
15 euro (11 euro reductietarief Vormingplus)
Info en inschrijven: info@vormingplusob.be, 016 52 59 00 of
bij de UiTbalie in de Bib: uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
In samenwerking met het Dienstencentrum Kortenberg

Lang leve de oogst – milieuvriendelijk bewaren
Een flinke tomatenoogst inmaken voor de winter? Hoe moet dat en wat met de houdbaarheid?
In deze cursus maakt u kennis met verschillende technieken om uw groenten en fruit langer
te bewaren. U komt alles te weten over steriliseren, (vries)drogen, zouten, inkuilen, pasteuriseren, pekelen, fermenteren en inmaken met zoet, zuur of alcohol.
Breng uw zelfgemaakte jam, chutney of notenporto gerust mee, om te proeven en de techniek te bespreken.
Na de theorie gaat u in les twee zelf aan de slag.
Jochem Thyssen helpt u graag op weg tijdens deze voordracht.
Dinsdag 26 september en 3 oktober van 19.30 tot 21.30 u.
OC De Zolder, Erps-Kwerps
33 euro (25 euro reductietarief Vormingplus)
Inschrijven vóór 20 september: info@vormingplusob.be, 016 52 59 00 of bij de UiTbalie in de Bib: uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
In samenwerking met de Milieudienst van Kortenberg en Velt

Vormingplus heeft een eigen reductietarief. Krijgt u een werkloosheids- of ziekte-uitkering of
valt u onder het Omnio-statuut dan betaalt u dit reductietarief. Met dit reductietarief krijgt u 25%
korting op het standaardtarief indien dit hoger is dan 8 euro. U dient dit te vermelden bij uw
inschrijving, waarna Vormingplus u telefonisch contacteert voor het juiste statuut.

© www.onthoumens.be

Aanbod van Vormingplus Oost-Brabant
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(Vrije basisschool Mater Dei)

Vrije basisschool Mater Dei – School met een glimlach
Vrije basisschool Mater Dei zorgt voor alle kinderen. De leerkrachten
zetten zich dagelijks in om op elk gezicht een glimlach te toveren. Eenheerlijke opdracht!
Kleuters kunnen pas ‘groeien’ als ze goed in hun vel zitten en een positief zelfbeeld hebben. Het leerkrachtenteam van Mater Dei streeft er in
de eerste plaats dan ook naar dat kinderen zich goed voelen op school!
De kleuterjuffen proberen steeds opnieuw een uitdagend klasmilieu te
creëren en kinderen te prikkelen in hun interesses. Via hoekenwerk kan
elke kleuter op zijn eigen niveau op verkenning gaan en experimenteren om zo ervaringen op te doen om de eigen mogelijkheden te leren
kennen en verruimen.
Kennis en vaardigheden worden niet los gezien van de wereld waarbinnen kinderen nu leven. Daartoe is het leer- en opvoedingsproces in de
lagere school erop gericht gezond-kritisch-denkende en handelende
kinderen te vormen met een open blik op de wereld. Elke klas van de
lagere school heeft een digitaal schoolbord en een aantal computers.
Dit biedt veel mogelijkheden om in tal van lessen te integreren. Ook wil
de school muzische vorming, sociale vaardigheden en ‘leren leren’ een
bijzondere plaats geven in hun onderwijs.

‘Hoewel we niet allemaal verantwoordelijk zijn voor het feit dat er wordt
gepest, zijn we er wel allemaal verantwoordelijk voor dat er een einde aan
komt.’ Daarom zullen de leerlingen vanaf september kennismaken met
Kiko en Flo, twee belangrijke figuren die het KiVa-project in de school
zullen begeleiden. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten
en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. En ook dat vinden de
leerkrachten belangrijk in een school met een glimlach.
Op woensdag 30 augustus is iedereen tussen 17 en 19 u. welkom
tijdens de bruisende Kijk-In-Dag.
Woensdag 30 augustus van 17 tot 19 u.
Vrije basisschool Mater Dei, Engerstraat 10, 3071 Erps-Kwerps
Kosteloze toegang

(Conek)

Familiebarbecue
Op zaterdag 2 en zondag 3 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. Groentenbar 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 2 september vanaf 18 u. en zondag 3 september vanaf 11.30 u.
OC Berkenhof
Meer info: www.conek.be
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(vtbKultuur)

Muzikale strelingen – aperitiefconcert met nieuw toptalent
Diede Verpoest werd door zijn beide ouders al snel ondergedompeld in de muziekwereld.
Zijn eerste vioollessen kreeg hij van zijn vader en van Eric Sluys. Hij beëindigde zijn studies aan
de muziekacademie ‘August De Boeck’ met grootste onderscheiding. Sindsdien won Diede
verschillende prijzen op wedstrijden zoals onder andere Dexia (Belfius) Classics en Supernova.
In die periode volgde hij les aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel bij Philippe Graffin.
Naast het project met Claus Vermeulen treedt hij regelmatig op met zijn ensemble Tmesis en
met zijn folkband Roots.
Claus Vermeulen kreeg op vierjarige leeftijd zijn eerste pianolessen van Raf Rouet en na enkele
jaren ook van Thomas Dieltjens en Jimmy Quintens. Al op tienjarige leeftijd werd hij in 2003
laureaat in de lagere graad van de Cantabile-wedstrijd te Antwerpen. Tijdens zijn studies aan
de kunsthumaniora en de hogeschool-afdeling van het Lemmensinstituut, kreeg hij les van
Stefaan Celen en daarna van z’n vader, Jan Vermeulen. In die periode sleepte hij verschillende
prijzen in de wacht op nationale en internationale wedstrijden zoals onder andere Cantabile,
Dexia (Belfius) Classics, de Lions pianowedstrijd en International Piano Competition te
Enschede.
Het concert begint met de sonatine van Franz Schubert in a-mineur D.385. In het tweede deel van het concert wordt een sprong gemaakt van
een kleine eeuw naar de vioolsonatevan Francis Poulenc FP 119. Het concert eindigt zoals het duo ooit begon, met de vioolsnate van Janacek.
Een exclusieve samenwerking met Luca School of Arts, campus Lemmens Leuven.
Zondag 3 september van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij Kortenberg
16 euro, 14 euro voorverkoop (kan aan de UiTbalie in de Bib), 2 euro korting voor leden
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg, guido.craps@vtbkultuur of 0475 31 57 29

(Play Pauze)

Septemberzondag = yoga in het Park van de Oude Abdij
Vanaf zondag 3 september nodigen Hilde De Baerdemaeker en Sofie Verheirstraeten je met Play
Pauze uit om je zomergevoel vast te houden. Midden in het groen ontdek je hoe je fysiek en mentaal
krachtig en ontspannen het najaar in huppelt.
Iedereen welkom, met of zonder yoga-ervaring.

Elke zondag van september van 10.30 tot 12 u.
Park van de Oude Abdij, Kortenberg
5 euro per persoon (ten voordele van de Oude Abdij)
Bij slecht weer: bezoek de website www.playpauze.be
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(Curieus Kortenberg)

Van de mijn naar de tent! Bezoek aan C-mine in Genk
De C-mine in Genk is een indrukwekkend eerbetoon aan het hard labeur van toen én tevens een geslaagde transitie naar het heden. Deze uitstap
biedt een begeleid bezoek aan de site en zijn merkwaardige bouwsels, levensechte ervaringen via virtuele ondersteuning en een bezoek aan de
60 meter hoge toren. ’s Avonds wordt er afgesloten met de prachtige voorstelling ‘Fidelis fortibus’ van Danny Ronaldo. Deze alom geroemde theaterproductie speelt in een tent en is een ontroerende ode aan de vriendschap en trouw aan het gegeven woord. Een absolute aanrader!
Vrijdag 8 september van 14.30 tot 23 u.
Vertrek aan OC Berkenhof
Deelname kost 75 euro, leden betalen 65 euro
Meer info: curieus.secretariaat@telenet.be
(De Blinde muur)

Teken- en schilderlessen ‘De blinde muur’
Wenst u graag teken- en schilderlessen te volgen in een gevarieerde groep? Kom dan zeker naar de schildergroep
‘De blinde muur’.
Vanaf zaterdag 9 september start ‘De blinde muur’ terug elke week in de kleine zaal in GC Colomba. De lessen lopen
telkens vanaf 9 tot 12 u.
Opstart op 9 september
Kleine zaal GC Colomba
Meer info: Lieve Ophalvens: 0479 51 10 08 of ophalvens.lieve@belgacom.net
(Comité 900 jaar Meerbeek)

900 jaar Meerbeek viert feest op het Pachthof van de Zeven
Slapers
Na een geslaagd feestweekend in Meerbeek begin juli heeft het Comité 900 jaar Meerbeek de smaak goed
te pakken en nodigt het iedereen van harte uit op hun volgend evenementenweekend op zaterdag 9 en
zondag 10 september. Op de agenda:
Volksspelen
Hapjes en drankjes op gezellige terrasjes
Papboerverkoop
Crowdfunding

13 tot 22 u.
13 tot 22 u.
13 tot 22 u.
13 tot 22 u.

Op zaterdag 9 september wordt er daarenboven in de Tiendenschuur of in open lucht om 20 u. een ode
gebracht aan de Meerbeekse papboer in de vorm van een theaterstuk uitgevoerd door de Komedie Spelers.
Nadien volgt een verkoop per opbod van de bekendste grote papboer in keramiek. Om af te sluiten zal pachter Johan Pionet om 21.30 u. een prachtig klank- en lichtspel geven in de Tiendenschuur.
Zaterdag 9 en zondag 10 september, telkens van 13 tot 22 u.
Pachthof van de Zeven Slapers, Goedestraat 37, Meerbeek
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(Kantschool Kortenberg)

Lessen kantklossen
Vanaf zaterdag 9 september kan je bij Kantschool Kortenberg terecht voor kantkloslessen voor beginners en gevorderden, waar verschillende
kantsoorten worden aangeleerd. De lessen vinden plaats in OC Berkenhof, telkens tussen 9 en 16 u.
September
Oktober
November
December
Januari

9/9-23/9
7/10-21/10
11/11-18/11
2/12-16/12
6/1-20/1

Februari
Maart
April
Mei
Juni

3/2-17/2
3/3-17/3
7/4-21/4
5/5-26/5
9/6-23/6
Vanaf zaterdag 9 september, telkens van 9 tot 16 u.
OC Berkenhof
80 euro voor beginners (materiaal inbegrepen), 50 euro voor gevorderden
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be

(Circusstreken)

Zin in wekelijkse circuslessen?
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? Dan is Circusstreken echt iets voor jou! En na al dat oefenen
maak je samen met de andere circusleerlingen een grote circusshow!
Iedere woensdagnamiddag in basisschool De Klimop te Erps-Kwerps vinden er circus
lessen plaats, start op woensdag 13 september. Vanaf 7 jaar kan je deelnemen.
Er zijn ongeveer 45 leden tussen 7 en 18 jaar. Daarom wordt er 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
Bezoek voor meer informatie www.circusstreken.be. Je vindt er ook sfeerfoto’s van
de voorbije zeven jaar circuslessen en video-opnames van acht circusvoorstellingen.
Inschrijven of inlichtingen? circusstreken@hotmail.com
Om in te schrijven, mail je de volgende gegevens: naam, adres en gsmnummer, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer en of je al dan
niet ervaring in circus hebt.
Deelname voor een heel jaar kost 110 euro (verzekering bij Sporta inbegrepen). Circusmateriaal is ruim aanwezig.
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(KH De Verbroedering)

KH De Verbroedering verwelkomt jonge muzikanten
‘Kinderen die muziek maken, blijken meer behulpzaam en vertonen betere probleemoplossende vaardigheden’ (studie van de School of Psychology van de Universiteit van West-Londen,
bron: Knack).
KH De Verbroedering is een mengelmoes van jong en oud, mannelijk en vrouwelijk, ... maar
allen hebben ze één ding gemeen: ze genieten van het muziekspelen.
Wil je hun rangen graag vervoegen? Dat kan!
• als prille muzikant kan je terecht in het instaporkest ‘Jeugd verbroedert’ (ook voor volwassenen)
• als je wat meer ervaring hebt in de muziek, kan je aansluiten bij de harmonie
Heb je geen vooropleiding genoten, dan kan je eveneens bij hen terecht en krijg je binnen de
vereniging opleiding:
• Muziekinitiatie voor 6-jarigen
• Opleiding vanaf 7 jaar: muziekles op woensdagnamiddag
• Muziekopleiding voor volwassenen: gedurende 1 jaar ’s avonds
Kom les volgen of sluit je aan bij de harmonie, er zijn nooit genoeg muzikanten in een vereniging!
De inschrijvingen vinden plaats op woensdag 13 september van 16 tot 18 u. in De Klimop, Kwerpsebaan 249 in Erps-Kwerps.
De opleidingen starten vanaf 18 september.
Meer info: www.verbroedering.be

(Teken- en schildersatelier Davidsfonds)

Inschrijven teken- en schilderlessen ‘Het Kader’ Davidsfonds
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.
De lessen vinden iedere dinsdagavond van 19 tot 22 u. plaats in het teken- en schildersatelier ‘Het Kader’
Davidsfonds in OC Oud Gemeentehuis in Everberg.
Het nieuwe jaar start op dinsdag 19 september en loopt tot en met dinsdag 26 juni.
Inschrijvingen en inlichtingen: Jean-Marie Beuten, jean-marie.beuten@telenet.be of 0485 11 49 66
Start op dinsdag 19 september van 19 tot 22 u.
OC Oud Gemeentehuis, zaal Paars, 1ste verdieping
Meer info en inschrijven: Jean-Marie Beuten, 0485 11 49 66 of jean-marie.beuten@telenet.be
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Wijn(proef)avond Merlot begeleid door Alex Kool
De Merlot-druif behoort tot de klassieke druiven van de Bordeaux en is de belangrijkste druif op de ‘rechteroever’.
Het druivenras werd voor het eerst in boeken vermeld in 1784 als een van de betere rassen in het gebied van
Libourne. De naam zou afkomstig zijn van het Franse woord merle (merel). Door de populariteit van zijn wijnen is
de wereldwijde aanplant van Merlot de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Men is steeds meer tot het inzicht gekomen dat Merlot in een vrij koele wijngaard moet worden aangeplant. Op deze manier worden de wijnen heerlijk
fruitig en intens van karakter. In de Bordeaux-streken St.Emilion en Pomerol wordt wijn hoofdzakelijk van de Merlot gemaakt. Deze wijnen smaken veel zachter en ronder dan Medoc-wijnen en zijn ook eerder op dronk.
Dinsdag 19 september van 20 tot 22.30 u.
OC Berkenhof
31 euro, 28 euro voor leden
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg of 0475 31 57 29
(’t Akkosjeke)

Tweedehandsbeurs baby- en kinderkleding tot 16 jaar enzwangerschapskledij
Op zaterdag 23 september organiseert ‘t Akkosjeke van 10.30 tot 13.30 u. een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkleding tot 16 jaar en zwangerschapskledij in
GC Colomba. Binnenbrengen en nazicht van de kledij gebeurt op vrijdag 22 september
van 15.30 tot 20 u. De afrekening gebeurt op zondag 24 september van 9.30 tot 10.30 u.
Goed om weten: lijsten voor de volgende verkoop zijn enkel te verkrijgen op
23 september. Er wordt uitsluitend contant geld aanvaard.
Zaterdag 23 september van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba
Meer info: secretariaat@akkosjeke.be of www.akkosjeke.be
(Die Blomme)

Nieuwe data bloemschiklessen
Vanaf dinsdag 26 september kan je bij Die Blomme op dinsdagavond, woensdagvoormiddag, -namiddag of -avond of donderdagavond in
GC Colomba terecht voor bloemschiklessen.
2017-2018

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Dinsdagavond
Woensdagvoormiddag
Woensdagnamiddag
Woensdagavond
Donderdagavond

19.30 – 22.30 u.
9.30 – 12.30 u.
13.30 – 16.30 u.
19.30 – 22.30 u.
19.30 – 22.30 u.

26/9 – 17/10 – 28/11 – 19/12 – 16/1 – 20/2 – 20/3 – 17/4 – 22/5
27/9 – 18/10 – 29/11 – 20/12 – 17/1 – 21/2 – 21/3 – 18/4 – 23/5
27/9 – 18/10 – 29/11 – 20/12 – 17/1 – 21/2 – 21/3 – 18/4 – 23/5
27/9 – 18/10 – 29/11 – 20/12 – 17/1 – 21/2 – 21/3 – 18/4 – 23/5
28/9 – 19/10 – 30/11 – 21/12 – 18/1 – 22/2 – 22/3 – 19/4 -24/5

Start op dinsdag 26 september van 19.30 tot 22.30 u.
GC Colomba
10 euro + 45 euro voor 9 lessen te storten op BE13 7340 3445 7439 met vermelding van de groep die je kiest
Meer info: Mia Fransen, 02 759 43 34 – Lena Clerix, 02 304 54 88
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(55plus Kortenberg)

Recreatief sporten met 55plus Kortenberg
In de media wordt er steeds op gewezen: bewegen is een must. Op elke
leeftijd. Bij het ouder worden neemt onze spiermassa af. Sporten helpt
om dat natuurlijk proces af te remmen. Een zeer goede reden dus om
als 55plussers meer te bewegen. Naast lichamelijke fitheid worden ook
je hersenen getraind en door in groep te sporten leer je nieuwe vrienden 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 om 13.45 u.
Een kleine wandeling van 5 à 6 km of een grote wandeling van 8 à 11
km aan een steviger tempo
Fietsen
Elke dinsdag met vertrek op het Dr. V. De Walsplein om 13.45 u.
Ontspannend fietsen aan 13 km per uur of inspannend fietsen 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.
Tijdens juli en augustus: enkel in Everberg op dinsdag (voor spelers van
Everberg) en op vrijdag (voor spelers van Kortenberg)

Body & Balance
Elke donderdag van 14.30 tot 15.30 u. in OC Berkenhof
Vanaf januari 2018 in de minihal van GC Colomba
Zwemmen
Elke vrijdag met samenkomst om 11 u. op de kleine parking van de
Delhaize, Stationsstraat 18
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

Yoga
Elke woensdag van 9.30 tot 10.30 u. in OC Berkenhof

(Hobby- en Filaclub en Kantschool Kortenberg)

Inschrijving hobbytentoonstelling
Op zaterdag 11 en zondag 12 november richt de Hobby- en Filaclub en Kantschool Kortenberg
voor de 44ste maal haar hobbytentoonstelling in. Deze vindt plaats in OC Berkenhof en loopt op
zaterdag van 14 tot 18 u. en op zondag van 10 tot 18 u. Heb je een hobby of ben je verzamelaar
en zou je graag deelnemen? Neem dan contact op vóór 30 september.
Zaterdag 11 en zondag 12 november
OC Berkenhof
Inschrijven vóór 30 september via kantschool.kortenberg@skynet.be
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be

Meer info en inschrijvingen:
Claire Deno, 0477 38 66 07 of
55plusserskortenberg@gmail.com of
www.55pluskortenberg.be
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Jaks !
Scouts&Gidsen Kortenberg ging
met de Kabouters naar Blankenberge.

Chiro Flurk Everberg ging
met alle leden naar Retie.

Chiro Erps-Kwerps ging
met iedereen naar Wodecq
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Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de Uitagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer
Vrij 01/09/ 2017
om 13:00
Za 02/09/2017
van 09:00 tot
12:00
Za 02/09/2017
van 13:00 tot
23:00
Za 02/09/2017
vanaf 18:00 en zo
03/09/2017 vanaf
11:30
Zo 03/09/2017 van
09:30 tot 09:30
Zo 03/09/2017
van 10:30 tot
12:00
Zo 03/09/2017 van
10:30 tot 12:00
Ma 04/09/2017
van 14:00 tot 16:00
Di 05/09/2017
van 18:00 tot
20:00
Woe 06/09/2017
van 9:30 tot 10:30
Woe 06/09/2017
van 14:00 tot
15:00
Do 07/09/2017
van 09:00 tot
12:00
Do 07/09/2017
van 13:30 tot
16:00
Do 07/09/ 2017
van 13:30 tot 16:30
Do 07/09/2017
van 14:30 tot
15:30

Wat

Organisator

Waar

Info

Café Combinne

Dienstencentrum Kortenberg

OC Berkenhof

Boekenkaftdag

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Bezoek Fort Liezele en
musical Donkermeer

vtbKultuur

Vertrek: OC Berkenhof

www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29

Familiebarbecue

CONEK

OC Berkenhof

www.conek.be

Ochtendwandeling 10 km te Wandelclub Witlooftrekkers
Kortenberg
Aperitiefconcert met Diede vtbKultuur
Verpoest en Claus Vermeulen

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224
Kosteloos, bibliotheek@kortenberg.be,
02 755 22 90

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be
Oude Abdij Kortenberg
€ 16 , € 14 voorverkoop, € 2 korting leden,
kaarten: UiTbalie, www.vtbkultuur.be,
guido.craps@vtbkultuur.be of 0475 31 57 29
Park van de Oude Abdij
Elke zondag van september,
Kortenberg
€ 5 t.v.v. de Oude Abdij slecht weer: www.playpauze.be
Vertrek: Parking Dorpsplein 02 757 27 78, kvlveverberg@gmail.com,
Everberg
www.kvlv-everberg.be
Brasserie WZC OLV Lourdes, nelly_410@hotmail.com
Kammestraat 1, Erps-Kwerps

Yoga in het park

Play Pauze

KVLV Everberg wandelt

KVLV Everberg

Bloed geven

Rode Kruis donorwerving

Start Yogalessen

55plus

OC Berkenhof

Vertelmomenten in de Bib:
kamishibai!

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Babycafé

Gezinsbond Erps-Kwerps

Start breicafé

Dienstencentrum Kortenberg

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps
Dienstencentrum Kortenberg

Hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg

Body & Balance

55plus

OC Berkenhof

Raymonde De Coster,
02 759 56 85
Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
€ 1,
jos.verstraeten@scarlet.be,
02 759 99 99
Kosteloos,
dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224
02 759 39 81, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be
Els Van Audenhaege, 02 759 50 36
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Wanneer
Vrij 08/09/2017
van 14:30 tot
23:00
Za 09/09/2017
van 9:00 tot 16:00
Za 09/09/2017
van 9:00 tot 12:00
Za 09/09/2017 tot
zo 10/09/2017 van
13:00 tot 22:00
Zo 10/09/2017
om 09:30
Zo 10/09/2017
van 13:00 tot
18:00
Ma 11/09/2017
van 13:30 tot
16:00 en van
19:00 tot 20:30
Ma 11/09/2017
van 20:00 tot
22:00
Di 12/09/2017
van 13:30 tot
16:00 en van
19:30 tot 22:00
Di 12/09/2017 en
do 21/09/2017 van
19:00 tot 21:00
Woe 13/09/2017
om 14:00
Woe 13/09/2017
vanaf 14:30
Woe 13/09/2017
van 16:00 tot
18:00
Woe 13/092017
van 18:00 tot
20:30
Woe 13/09/2017
van 19:30 tot
22:00
Woe 13/09/2017
van 20:00 tot
22:00
Do 14/09/2017
van 13:30 tot
16:00
Do 14/09/2017
van 20:00 tot
22:00

Wat

Organisator

Waar

Info

Bezoek Genk, C-Mine en
Fidelis fortibus

Curieus Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

€ 65 leden, € 75 niet-leden,
0476 92 40 85

Start lessen kantklossen

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

Start teken- en
schilderlessen

De blinde muur

GC Colomba, Kleine zaal

Feestweekend 900 jaar
Meerbeek

Comité 900 jaar Meerbeek

Pachthof van de Zeven
Slapers

€ 50,
kantschool.kortenberg@skynet.be
Info: Lieve Ophalvens,
ophalvens.lieve@belgacom.net,
0479 51 10 08
900jaarmeerbeek@gmail.com

Ochtendwandeling 8 km te
Kampenhout
Openmonumentendag 'De
19 pachthoven van
Meerbeek'
Bloemschikreeks

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

Cultuurdienst Kortenberg

Pachthof van de Zeven
Slapers

Gezinsbond Erps-Kwerps

Brasserie WZC OLV Lourdes,
Kammestraat 1,
3071 Erps-Kwerps

Kennismakingsles
danscursus 'alle dansen'

vtbKultuur

GC Colomba

Bloemschikreeks

Gezinsbond Erps-Kwerps

Brasserie WZC OLV Lourdes,
Kammestraat 1,
3071 Erps-Kwerps

Basiscursus fiets herstellen

Milieudienst i.s.m. vzw Velo

OC Berkenhof,
Ontmoetingszaal

Regiowandeling Hoeilaart

Gidsenbond Dijleland

Start circuslessen

Circusstreken

Nerocafé, Albert
Biesmanslaan 1, Hoeilaart
Basisschool De Klimop

Kosteloos,
duurzaamheid@kortenberg.be,
02 755 30 70
Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
www.toerismevlaanderen.be
€ 110, www.circusstreken.be

Inschrijvingsmoment KH De
Verbroedering

KH De Verbroedering

Basisschool De Klimop

www.verbroedering.be

Bloed geven

Rode Kruis donorwerving

GC Colomba

nelly_410@hotmail.com

Bloemschikreeks

Gezinsbond Erps-Kwerps

€ 55, gezinsbond.erpskwerps@gmail.com

Lezing 'Rebelse monnik
daagt keizer en paus uit'
door Frans Van den Brande
Bloemschikreeks

vtbKultuur

Brasserie WZC OLV Lourdes,
Kammestraat 1,
3071 Erps-Kwerps
OC Berkenhof

Gezinsbond Erps-Kwerps

Start conversatie Engels

Dienstencentrum Kortenberg

Brasserie WZC OLV Lourdes,
Kammestraat 1,
3071 Erps-Kwerps
OC Berkenhof

Kosteloos, 02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be
Kosteloos,
cultuur@kortenberg.be,
02 755 30 70
€ 55,
gezinsbond.erpskwerps@gmail.com

Kosteloos,
www.vtbkultuur.be of
0475 31 57 29
€ 55, gezinsbond.erpskwerps@gmail.com

€ 9, € 8 voorverkoop, € 1 korting leden,
www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29
€ 55, gezinsbond.erpskwerps@gmail.com

€ 30, dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224
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Wanneer
Do 14/09/2017
van 20:00 tot
22:00
Do 14/09/2017,
vrij 15/09/2017,
za 16/09/2017 en
zo 17/09/2017
Vrij 15/09/2017
van 14:00 tot
16:00
Vrij 15/09/2017
van 20:00 tot
22:00
Di 19/09/2017
van 19:00 tot
22:00
Di 19/09/2017
van 20:00 tot
22:30
Do 20/09/2017
vanaf 08:30
Do 21/09/2017
en zo 24/09/2017
van 10:00 tot
12:30
Do 21/09/2017
van 19:30 tot
22:30
Do 21/09/2017
van 20:00 tot
22:00
Vrij 22/09/2017
van 20:00 tot
22:00
Za 23/09/2017
van 10:30 tot
13:30
Za 23/09/2017 van
08:15 tot 19:30
Za 23/09/2017
van 10:00 tot
12:00
Zo 24/09/2017
van 11:30 tot
15:00 en van
17:00 tot 19:00
Ma 25/09/2017
van 19:30 tot
22:00
Ma 25/09/2017
tot vrij 29/09/2017
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Wat

Organisator

Waarom Daarom: ‘Mama, ik Bibliotheek Kortenberg
kan niet slapen.’
Slaapproblemen bij kinderen
Plantjesweekend
Vrijwilligers i.s.m. Welzijnsraad
Kom op tegen Kanker
Kortenberg t.v.v. Kom op tegen Kanker

Waar
Bibliotheek Kortenberg

Diverse locaties in
Kortenberg

Dienstencentrum Kortenberg

OC Berkenhof, Lokaal 0.4

vtbKultuur

Oude Abdij Kortenberg

Schildersatelier Het Kader Davidsfonds

OC Oud Gemeentehuis

Merlot wijn(proef)avond

vtbKultuur

OC Berkenhof

Daguitstap Bokrijk

Dienstencentrum Kortenberg

'Margritte wandelt in
Schaarbeek' - culturele
Brusselwandeling

vtbKultuur

Vertrek: Serviceflats,
Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg
Vertrek om 09:15:
OC Berkenhof

Infoavond: Onderdompeling
in de wereld van dementie

Vormingplus Oost-Brabant i.s.m.
Dienstencentrum Kortenberg

OC Berkenhof,
Ontmoetingsruimte

Lezing ‘Parcours Gainsbourg’
door Rudolf Hecke

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Broodmandje in vilt

KVLV Everberg Crea Club

OC Oud Gemeentehuis

Infonamiddag mantelzorg:
Raak uzelf niet kwijt, als u
zorgt voor een ander
'De Indische oceaan'
beeldreportage van
Dominiek Druart
Start teken- en
schilderlessen

Info
Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
komoptegenkanker.kortenberg@hotmail.com

Kosteloos,
dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224
€ 7, € 6 leden,
www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29
Info: Jean-Marie Beuten,
0485 11 49 66,
jean-marie.beuten@telenet.be
€ 31, € 28 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg of
0475 31 57 29
Maximum € 62 (sociaal tarief mogelijk),
dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224
€ 9, € 8 leden,
www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29

€ 15 (€ 11 reductietarief Vormingplus),
info@vormingplusob.be,
016 52 59 00
€ 5 (sociaal tarief mogelijk),
uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
0497 16 60 21 (na 19 u.),
www.kvlv-everberg.be

Tweedehandsbeurs baby- en 't Akkosjeke
kinderkleding

GC Colomba

secretariaat@akkosjeke.be,
www.akkosjeke.be

Wijnuitstap 'Grafé Lecocq
Namen, Kasteel van Bioul'
Digidokter in de Bib

vtbKultuur

Vertrek: OC Berkenhof

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

€ 71, € 64 leden, www.vtbkultuur.be of
0475 31 57 29
Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

Parochie Everberg

Parochiezaal Everberg

€ 20, € 12 koude schotel, € 14 steak,
wis.devriese@gmail.com

Café Vredezaal

alain.segers@pasar.be

Vertrek om 07:45:
Luchthaven Zaventem

www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29

Parochiale mosselkermis
Everberg

Infomoment voor
Pasar
enthousiastelingen die 'actieve'
activiteiten willen organiseren
5-daagse 'Venetië en
vtbKultuur
de Biënnale'
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Wanneer
Di 26/09/2017
van 10:30 tot 12:30
Di 26/09/2017
van 19:30 tot
21:30
Di 26/09/2017
van 19:30 tot
22:30
Woe 27/09/2017
om 14:00 en zo
01/10/2017 om
14:30
Do 28/09/2017
van 13:45 tot 17:45
Do 28/09/2017
van 19:30 tot
22:00
Do 28/09/2017
van 20:00 tot 22:00
Za 30/09/2017
van 12:00 tot
19:00
Za 30/09/2017
van 13:00 tot
17:00

Wat

Organisator

Waar

Start Franse praatgroep

Dienstencentrum Kortenberg

OC Berkenhof

Infoavond: Lange leve de
oogst (milieuvriendelijk
bewaren)
Start bloemschikken

Vormingsplus Oost-Brabant i.s.m.
Milieudienst Kortenberg

OC De Zolder

Die Blomme

GC Colomba

Info
€ 100, dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224
€ 33 (€ 25 reductietarief Vormingplus),
info@vormingplusob.be,
016 52 59 00
€ 55, miafransen@telenet.be,
02 759 43 34

Regiowandeling Keerbergen Gidsenbond Dijleland

De Marcken, de
Merckenplein, Keerbergen

Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
www.toerismevlaanderen.be

Dansnamiddag voor
senioren
Café creatief: Schotse ruit
weven

Gemeente Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos, 02 755 22 86

Femma Erps-Kwerps

€ 6, 0499 34 27 29,
www.femma.be/nl/groep/erps-kwerps

Een mooie tuin in elk seizoen Tuintafereel

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11,
3071 Erps-Kwerps
Oude Abdij Kortenberg

Kortenbergse Klantendag

UNIZO Kortenberg i.s.m. Raad voor
Lokale Economie

Leuvensesteenweg

Opendeurdag 10 jaar
serviceflats

Dienstencentrum Kortenberg

Serviceflats Dry Coningen,
Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg

Info: Patrick De Smedt,
02 759 59 11,
patrick@unizokortenberg.be
dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224

€ 12, € 45 voor de hele reeks

Adressen

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
Dr. V. 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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Contact opnemen met gemeente of Welzijnshuis
Per telefoon
Alle diensten
UiTbalie
Bibliotheek

02 755 30 70
02 755 20 80
02 755 20 90

E-mail
Centrale e-mailadressen:
info@kortenberg.be
voor infovragen
meldingen@kortenberg.be om een probleem te melden
klachten@kortenberg.be wanneer u ontevreden bent over de d ienstverlening
van gemeente of Welzijnshuis
Rechtstreekse e-mailadressen voor de diensten vindt u op www.kortenberg.be.
Openingsuren Administratief Centrum vanaf 1 september 2017
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal- & Snelbalie
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
van 9 tot 12 u.
Woensdag
van 9 tot 16 u. doorlopend

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 activitei
tenkalender 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 2017 gebeuren voor het oktober
nummer en ten laatste op 25 september 2017 voor het november
nummer. 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 web
stek en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij
een bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur
deze naar zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s
doorstuurt, betekent dit dat u ons de toestemming
geeft om deze te publiceren in Zoeklicht, en dit op de
plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het
meest gepast lijken.

Bibliotheek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van 9 tot 12 u. en van 16 tot 19 u.
van 9 tot 12 u.
van 9 tot 19 u. doorlopend
van 9 tot 12 u.
van 9 tot 19 u. doorlopend
van 9 tot 12 u.

Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9 tot 12 u.
Woensdag
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag
van 9 tot 12 u. (behalve Leren, Ondernemen & Werken)
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 30 70 (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, Mit Van Gompel, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
Peeters NV – Warotstraat 50 – 3020 Herent
Gedrukt op papier met FSC-label

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 oktober 2017. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 augustus 2017
worden ingediend. Voorstellen voor het novembernummer van Zoeklicht moeten ten laatste op 25 september 2017 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 31 augustus 2017 om 11 u.
op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. G eïnteresseerden
kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.
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V.U. Margit Bal, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198

