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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
30 september-1 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
7-8 oktober: Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
14-15 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
21-22 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
28-29 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
7-8 oktober: 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 2 oktober 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,
maar uitzonderlijk niet op maandag 2 en maandag 9 oktober.
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 Barbara
Specht
Graag op afspraak.
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be – www.politieherko.be
Vrijdag 13 oktober: huisvuil en gft
Maandag 16 oktober: pmd en papier en karton
Woensdag 18 oktober: grofvuil (op afroep)
Vrijdag 27 oktober: 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
Opgelet: Containerpark gesloten op dinsdag 17 oktober
Maandag 30 oktober

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 4 oktober van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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, Tervuursesteenweg 303, 1820 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
Ambulance/brandweer 100
Niet-dringende brandweerhulp 1722
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
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 02 238 96 99
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Gemeenteraad
Gemeenteraad van 4 september 2017

• De gemeenteraad nam akte van de rapportering van de door de financieel beheerder tijdens het eerste semester van 2017 verleende visums
voor financiële verbintenissen groter dan 5.500 euro exclusief btw.
Er werden 112 positieve visums verleend.
• De gemeenteraad nam kennis van de financiële rapportering voor het
eerste en het tweede kwartaal van 2017 en van het proces-verbaal
van het kasonderzoek van de gemeente op 30 juni 2017.
• De gemeenteraad keurde de jaarrekening van 2016, de eerste budget
wijziging voor 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan voor
2014-2019 van het Welzijnshuis (OCMW) goed.
• De gemeenteraad nam kennis van de agenda van de Algemene Vergadering van Vivaqua die zal plaatsvinden op 29 september 2017. De
gemeente Kortenberg heeft echter, net zoals andere Vlaamse gemeenten, een procedure ingesteld tegen Vivaqua, omdat deze Brusselse intercommunale tot voor kort de gemeente het recht ontzegde om uit te
treden. De gemeente verzoekt de rechtbank om te willen vaststellen dat
de gemeente Kortenberg reeds is uitgetreden. Eigenlijk kan de gemeente
Kortenberg dan ook niet langer deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering. Voor het geval de rechtbank evenwel zou oordelen
dat de gemeente dan toch niet zou zijn uitgetreden, besliste de gemeenteraad om de vertegenwoordiger van de gemeente te machtigen om
zich te onthouden bij de stemming over de agendapunten van deze
vergadering, behalve dan bij volgende agendapunten: de uittreding van
de Vlaamse gemeenten die met ingang van 1 januari 2018 willen uittreden volgens de gezamenlijk overeengekomen voorwaarden, en de
vaststelling van de daling van het maatschappelijk kapitaal ten gevolge
van deze uittredingen en andere statutaire wijzigingen, met ingang van
januari 2018. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen om deze agendapunten goed te keuren.
• De schoolbesturen van alle basisscholen moeten aansluiten bij
een regionaal ondersteuningsnetwerk om in het kader van het
M-decreet ondersteuning te krijgen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en hun leraars. Dit moest uiterlijk op 30 juni

Foto: Evgenia Belyaeva

GEMEENTEBESTUUR

•

•

•
•

•
•

2017 gebeuren voor het schooljaar 2017-2018. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom bij hoogdringendheid om
met de Kortenbergse gemeentescholen toe te treden tot het ondersteuningsnetwerk ‘Centrum’. De gemeenteraad bekrachtigde deze
beslissing.
De gemeenteraad keurde het bestek voor het verwijderen van oude
grafzerken van graven zonder concessie op het kerkhof in Kortenberg
goed. De kost wordt geraamd op 100.000 euro inclusief btw.
Om de veiligheid van de fietsers in de Prinsendreef te verbeteren moet
er een fietspad worden aangelegd dat aansluit op het fietspad langs
de Leuvensesteenweg (N2). De gemeenteraad ging akkoord om een
deel van de rooilijn van de buurtwegen 26 en 19 (Prinsendreef) te
wijzigen om dit mogelijk te maken. De wijziging zal worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.
De wegenis van de verkaveling Elisabethlaan in Kortenberg wordt
kosteloos overgedragen van Interleuven aan de gemeente Kortenberg.
De gemeenteraad keurde wegeniswerken aan de Sterrebeeksesteenweg goed. Er werden tijdens het openbaar onderzoek met betrekking
tot de voorziene wegenis- en rioleringswerken in deze straat geen
bezwaarschriften ingediend.
De gemeenteraad nam kennis van briefwisseling gericht aan de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.
Ook volgende punten werden besproken: het voorstel voor parkeervakken in de Minneveldstraat en de infrastructuurwerken in de
Vogelenzangstraat.

Volgende gemeenteraad
Maandag 2 oktober 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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Burgerzaken
GEMEENTEBESTUUR

Uitzonderlijke sluiting dienst Burgerzaken

De dienst Burgerzaken zal uitzonderlijk gesloten zijn op maandag 16 oktober. Het personeel volgt dan een opleiding om u nadien nog beter van dienst
te kunnen zijn.

Mobiliteit
GEMEENTEBESTUUR

Nieuwe verkeerscirculatie Kortenberg Noord en tijdelijke omleiding
Kortenbergse Klantendag

Vorig jaar werd het circulatieplan Kortenberg Noord definitief afgerond na
een bewonersbevraging bij alle omwonenden en bij de school in de Kerkhoflaan. Er werd ook een parkeerbezettingsonderzoek en een herkomstbestemmingsonderzoek uitgevoerd, waardoor de omvang en de route
van het sluipverkeer nauwkeurig in beeld konden worden gebracht.

Deze nieuwe verkeersregeling treedt in voege zodra de wegen, na de vernieuwing van de wegbedekking, worden opengesteld. De rioleringswerken en de daarop volgende wegeniswerken lopen momenteel ten einde.
Via de gemeentelijke infokanalen wordt u geïnformeerd over de nieuwe
verkeerssituatie.

De belangrijkste circulatie-ingreep die in het nieuwe circulatieplan voorzien werd, is dat vanaf het laatste gedeelte van de Marie-Christinastraat
(achter de parking van het warenhuis) éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de richting van de Kapellestraat. Dat éénrichtingsverkeer loopt
door tot aan het kapelletje en dan tot aan de verkeerslichten met het
kruispunt van de Leuvensesteenweg. Daardoor wordt meteen ook de
sluiproute naar het centrum van Kortenberg doorgeknipt.

Ook dit jaar wordt de Kortenbergse Klantendag georganiseerd op de laatste
zaterdag van september, dit jaar op zaterdag 30 september. Daarom zal
de Leuvensesteenweg die dag afgesloten worden in het centrum van
Kortenberg. Door de nieuwe circulatie zullen dan tijdelijke verkeersingrepen
nodig zijn om het warenhuis in de Marie-Christinastraat en alle woningen
in de eenrichtingsstraten bereikbaar te houden. Er worden tijdelijke signalisatie en tijdelijke verkeerslichten aangebracht. Gelieve die te respecteren.

Wandelen op de Dag van de Trage Weg

Tijdens het weekend van 14 en 15 oktober organiseert Trage Wegen
vzw de Dag van de Trage Weg. Lokale besturen kunnen dat weekend
allerlei acties organiseren rond de trage wegen. De gemeente
Kortenberg neemt inmiddels in samenwerking met Natuurpunt al
verschillende jaren deel aan deze actie. Op zondag 15 oktober kunt
u deelnemen aan een georganiseerde wandeling die leidt langs
enkele mooie, maar minder bekende plekjes in onze gemeente.
Nadien wordt u van harte uitgenodigd om af te sluiten met een
drankje aan het Erfgoedhuis. Plaats van afspraak is het bezoekerscentrum De Groene Vallei in Erps-Kwerps. De wandeling start om 14 u.
Terugkomst wordt verwacht tussen 16 en 17 u. Deelname is kosteloos.
Voorzie aangepaste kledij en geschikt schoeisel, afhankelijk van de
weersomstandigheden.

Foto: Paul van Leest

GEMEENTEBESTUUR

Zondag 15 oktober om 14 u.
Bezoekerscentrum De Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps
Kosteloos
Dienst Mobiliteit i.s.m. Natuurpunt vzw
Meer info: mobiliteit@kortenberg.be of 02 755 30 70,
www.kortenberg.be
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

Warandebosgezwam: paddenstoelenwandeling op zondag 8 oktober

Als start van de week van het bos organiseert de milieudienst Kortenberg in samenwerking met Natuurpunt opnieuw een paddenstoelenwandeling.
Paddenstoelen komen in alle vormen, maten, geuren en kleuren. De meest bekende kabouterpaddenstoel is de vliegenzwam, maar er zijn er véél meer!
De gids maakt u wegwijs in deze tot de verbeelding sprekende mysterieuze wereld.
De wandeling start aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg om 9 u. Deelname is kosteloos. Inschrijven is niet vereist.

Foto: Frank Delbecque

Deze activiteit is niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Laarzen zijn aangewezen.

GEMEENTEBESTUUR

Zondag 8 oktober om 9 u.
GC Colomba
Kosteloos
Milieudienst i.s.m. Natuurpunt vzw
Meer info: milieu@kortenberg.be of 02 755 30 70,
www.kortenberg.be

Nacht van de Duisternis

Overdag zorgt de zon voor warmte en licht. Bij valavond en ’s avonds verlengen we onze dag door gebruik te maken van kunstmatige lichtbronnen.
Het overmatige gebruik van kunstlicht heeft nefaste gevolgen voor de gezondheid van de mens, fauna en flora. Daarbovenop komt nog een hoge
energiekost. Door een oordeelkundig gebruik van verlichting kan daadwerkelijk iets gedaan worden aan deze milieuproblematiek en kan het grootste
deel van de lichtvervuiling en de ermee gepaard gaande hinder vermeden worden.
Op zaterdag 14 oktober, tijdens de nacht van de duisternis, kunt u komen genieten van een donkere nacht. De nacht van de duisternis wordt georganiseerd
door de milieudienst in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder, de Werkgroep Lichthinder van de VVS en Natuurpunt.
Er vinden tal van activiteiten plaats in het Park van de Oude Abdij te Kortenberg: avondwandeling, sterren kijken, vleermuizen spotten.
Om nog een plezierige noot aan de actie toe te voegen, zal een verhalenverteller verhalen komen vertellen voor groot en klein.
Samenkomst om 20 u. aan Sjaloom in het Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22 te Kortenberg. Er is parkeergelegenheid in de Wijngaardstraat op de parking
van GC Colomba. Deelname is kosteloos, maar inschrijven is verplicht. De plaatsen zijn beperkt. Bij regenweer zijn laarzen of stapschoenen aangewezen.

Zaterdag 14 oktober om 20 u.
Sjaloom in Park van de Oude Abdij
Kosteloos
Inschrijven en meer info: milieu@kortenberg.be of 02 755 30 70,
www.kortenberg.be
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GEMEENTEBESTUUR

Infoavond: Winterklaar maken van uw kringlooptuin

Voordat de winter zijn intrede doet, is het van belang om uw tuin winterklaar te maken.
Door tijdens de maanden oktober en november uw tuin ‘oordeelkundig en vooruitziend’
te onderhouden, kunt u in de lente en zomer maximaal genieten van de bomen,
planten, struiken en bloemen.
Tijdens deze infoavond, verzorgd door een van de Kortenbergse kringlooptuinkrachten,
krijgt u een heleboel informatie over tuinklussen die u best nu nog aanpakt om uw tuin
optimaal de wintermaanden te laten ingaan. Het uitgangspunt is, zoals steeds, om het
tuinmateriaal dat door het onderhoud van de tuin ontstaat maximaal op een ecologische manier ter plaatse te hergebruiken.
De infoavond vindt plaats op donderdag 19 oktober van 20 tot 22 u. in zaal 3.1 op
de derde verdieping van het Administratief Centrum.
Inschrijven is wenselijk op nummer 02 755 22 18 of via milieu@kortenberg.be.

Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

Infoavond: Groepsaankopen PV-zonnepanelen en dakisolatie

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde op 12 mei 2017 in samenwerking
met Pajopower, 3W Plus, IGO, Kringwinkel Hageland en de gemeenten de
provinciale campagne ‘Energieke daken’. Via infosessies en een groepsaankoopactie van dak- en zoldervloerisolatie (uitgezonderd platte daken
en sarkingdaken, dit zijn daken die aan de buitenzijde worden voorzien
van isolatiemateriaal) en fotovoltaïsche zonnepanelen wil de provincie in
samenwerking met de partners de plaatsing van fotovoltaïsche zonne
panelen en het isoleren van daken en zoldervloeren stimuleren.
IGO en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor
de Leuvense regio een aantal lokale aannemers en installateurs voor de
uitvoering van de werken. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs
en een stipte opvolging staan daarbij centraal.
Interesse? Kom naar de kosteloze infoavond op dinsdag 17 oktober om
20 u. in het Administratief Centrum. U krijgt er info over de campagne, de
aanpak en mogelijke premies en leningen. De geselecteerde aannemers
en installateurs zijn aanwezig en stellen hun aanbod voor. U kunt er ook
terecht voor persoonlijk advies van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam
Bouwen.

Dinsdag 17 oktober om 20 u.
Administratief Centrum, zaal 3.1
Kosteloos
Info: Sam De Raeymaeker (IGO), 016 35 29 71,
sam.deraeymaeker@igo.be of
www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop
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Infoavond: Voordelen van sociaal huren en verhuren

Sociale Verhuurkantoren, kortweg SVK’s genoemd, bieden sociale huurwoningen aan. In tegenstelling tot Sociale Huisvestingsmaatschappijen die hun
woonpatrimonium bouwen, huren Sociale Verhuurkantoren woningen op de private huurmarkt. Zo’n sociaal verhuurkantoor draagt als hoofdhuurder alle
verantwoordelijkheid met betrekking tot de woonst ten overstaan van een eigenaar-verhuurder en moet alle wettelijke bepalingen van de private huurwet
nakomen. Het Sociaal Verhuurkantoor zal de gehuurde woonst doorverhuren aan een persoon/gezin die/dat is ingeschreven en zich op de wachtlijst
bevindt. In de gemeente Kortenberg is het SVK Webra actief.
Dit systeem van onderverhuring biedt talloze voordelen voor zowel eigenaar-verhuurders als huurders:
• Webra is er voor verhuurders die geen tijd of energie hebben om de huurders op te volgen.
• Webra huurt de woning van de eigenaar en verhuurt deze zelf verder.
• Webra waarborgt de stipte betaling (zelfs al betaalt de onderhuurder niet, zelfs al staat de woning leeg, ...).
• Webra waarborgt ook dat de verhuurder de woning terugkrijgt in de oorspronkelijke staat.
• Tegelijk kan de eigenaar een beroep doen op allerlei subsidies voor de opwaardering van de woning. In ruil wordt een lagere huurprijs betaald.
Benieuwd naar meer? Woonwijzer en SVK Webra nodigen u van harte uit voor een infosessie op donderdag 26 oktober in het Administratief Centrum.
Informatie over andere sociale voordelen die u mogelijk ook kunnen interesseren vindt u op www.kortenberg.be (Welzijnshuis / AZ-gids Sociale Voordelen).
Donderdag 26 oktober om 19.15 u.
Administratief Centrum, zaal 3.1
Info en inschrijven: Woonwijzer, 0471 85 03 77,
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be

Gezondheid en zorg
Laat griep deze winter in de kou staan
Bron: Logo Oost-Brabant en het Agentschap Zorg en Gezondheid
Wist u dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Meestal geneest u
vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben.
Bent u 65-plusser, bent u zwanger of hebt u gezondheidsproblemen zoals
diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op
complicaties door griep veel hoger. Daarom laat u zich best vaccineren vanaf
half oktober. Zo hebt u de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.
Bescherm u tegen de griep en haal uw griepprik
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie
stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in
het najaar. De bescherming die het vaccin biedt, is tijdelijk. U moet zich
dus jaarlijks laten vaccineren tegen griep. Vraag ernaar bij uw huisarts.
Hoeveel kost uw griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald.
Verblijft u in een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wilt u weten of

u tot een risicogroep behoort en hoeveel uw griepvaccin precies kost?
Vraag het aan uw huisarts.
Meer weten over griep en griepvaccinatie?
Surf naar www.griepvaccinatie.be.
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Drugs- en alcoholpreventie
Play Pauze Stop
Heel wat mensen, ook kinderen en jongeren, brengen behoorlijk wat tijd
per dag door zittend achter tv, tablet, computer of spelconsole. Zit u te
lang in eenzelfde houding aan de computer of maakt u te veel dezelfde
korte bewegingen bij het spelen van een spel, dan kunt u hierdoor arm-,
rug-, nek- of schouderpijn krijgen.
Kleuters die veel stilzitten zijn minder fit en hebben meer kans op overgewicht
en obesitas. Naarmate kinderen ouder worden, toont het lang stilzitten ook
een verband met een hogere bloeddruk, hogere cholesterol, minder sterke
spieren, minder goede schoolresultaten en een lager mentaal welbevinden.
De campagne ‘Play Pauze Stop’ van de provincie Antwerpen richt zich tot
jongeren van 10 tot 14 jaar om bij het gebruik van beeldschermen automatisch PLAY PAUZE STOP in hun hoofd te laten klinken. Play roept op om
te variëren in schermhouding, elke dertig minuten te pauzeren en na twee
uur beeldschermgebruik (in uw vrije tijd) te stoppen.

De website www.playpauzestop.be geeft tips en tricks om gezond beeldschermgebruik in de praktijk toe te passen. De site heeft een aanbod voor
jongeren, ouders en scholen!
Vragen over gamen?
Drugs- en alcoholpreventiedienst H3K, 016 26 94 37 of
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be
www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieH3K

Na elk half uur schermtijd neemt u best een actieve pauze van 5 tot 25 seconden! Znap uw
kinderen wanneer ze langer dan een half uur achter een beeldscherm hangen. Plak hem of
haar de ZNAPPER op en laat ze even alles losschudden, tot de ZNAPPER er weer afvalt. Zo
neemt uw kind meteen die korte, actieve pauze. Maar pas op, want ook u kunt geZNAPt
worden!
Znappers zijn kosteloos beschikbaar aan de UiTbalie in de Bib tijdens de Digitale Week van 20 oktober tot 5 november. Znappen maar!

Welzijnshuis
Week van de armoede 2017
Van 16 tot 20 oktober vindt de ‘Week van de armoede’ plaats. Het Welzijnshuis Kortenberg wil tijdens deze week armoede en sociale uitsluiting onder de aandacht brengen.
Armoede is altijd aanwezig, nooit helemaal afwezig. Ze beroert kleine en grote zaken, en
is vaak onzichtbaar – zeker voor de buitenwereld.
De armoede in ons land is de voorbije jaren niet gedaald en dreigt nog meer toe nemen. Eén op
de vijf Belgen loopt een risico op armoede omdat hij of zij in een maatschappelijk kwetsbare
positie zit. Het is dus belangrijk om blijvend aandacht te hebben voor sociale uitsluiting en samen
actie te ondernemen in de strijd tegen armoede!
Een week met interessante activiteiten
Van 16 tot 20 oktober organiseert het Welzijnshuis samen met zijn partners verschillende
activiteiten rond het thema armoede. Deze zijn interessant voor iedereen die graag iets
meer wil te weten komen over armoede en sociale uitsluiting. Deelname aan de activiteiten
die in het kader van de ‘Week van de armoede’ worden aangeboden is geheel kosteloos.
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Knoop samen met het Welzijnshuis de strijd aan tegen armoede! Ontsnappen uit armoede is immers een zaak van iedereen.
Maandag 16 oktober
Vrijwilligerscafé
Op maandag 16 oktober nodigt het Welzijnshuis van Kortenberg u van
harte uit op het vrijwilligerscafé! De vrijwilligers van het Welzijnshuis
maken dagelijks een verschil door een helpende hand te bieden bij verschillende initiatieven van het Welzijnshuis die sociale uitsluiting en
armoede willen tegengaan.
Het Welzijnshuis wil huidige en toekomstige vrijwilligers samenbrengen om
elkaar in een gezellige omgeving te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Bent u of kent u iemand die geïnteresseerd is om vrijwilliger te worden?
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom!
Tijdens het vrijwilligerscafé zullen de verantwoordelijken van de vrijwilligers en de vrijwilligers zelf meer informatie verstrekken over al onze
vrijwilligersprojecten.
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Hebt u zin om aan deze activiteit deel te nemen, schrijf u dan in aan de
UiTbalie in de Bib of via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80 tot en
met zaterdag 14 oktober. Deelnemen is kosteloos.
Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be of bel 0491 996 235
Woensdag 18 oktober
Belevingsspel rond kinderarmoede ‘Uit de boot’
‘Uit de boot’ is een spel dat kan gespeeld worden met groepen kinderen
vanaf de leeftijd van 9 jaar. Het doel van het spel is om groepen kinderen
spelenderwijs een beter inzicht te leren krijgen in kansarmoede en sociale
uitsluiting. Volwassenen zijn ook welkom.
De activiteit zal starten om 14 u. in de Bib Kortenberg.
Hebt u zin om aan deze activiteit deel te nemen, schrijf u dan in aan de
UiTbalie in de Bib of via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80 tot en
met zaterdag 14 oktober. Deelnemen is kosteloos.

We verwachten u voor een praatje, een hapje en een drankje tijdens het
vrijwilligerscafé. U bent welkom tussen 19 en 20.30 u. (doorlopend) in
de Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum in OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg. Hopelijk tot dan!
Meer info: vrijwilligers@kortenberg.be of bel 0491 996 235
Dinsdag 17 oktober
Internationale armoededag
Hang een wit laken buiten!
17 oktober is het Werelddag van verzet tegen armoede. Iedereen in
armoede wil graag uit deze situatie ontsnappen. Maak dit thema mee
bespreekbaar.
Sympatisanten hangen op die dag symbolisch een geknoopt wit laken uit
hun raam. Doet u mee?
Ervaringsdeskundige aan het woord
Een ervaringsdeskundige uit de armoede komt haar persoonlijke verhaal
brengen op een interactieve manier. Christel Augustijnen is een alleenstaande
mama die in armoede leeft. Ze vertelt over (over)leven in armoede en wil de
vooroordelen rond armoede ontkrachten. Armoede is niet uw eigen schuld,
maar vaak het resultaat van ongelukkig toeval, foute beslissingen en tegenslag. Het is een vicieuze cirkel waaraan moeilijk valt te ontspannen. Christels
getuigenis is geen roep om medelijden, maar een indringende confrontatie
met de manier waarop te veel mensen ook in België moeten leven.
U bent welkom vanaf 19 u. in de Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum in OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg. De getuigenis start
om 19.30 u.

Donderdag 19 oktober
Actie ‘Soep op de stoep’
Tijdens de markt op donderdag zullen medewerkers van het Welzijnshuis
samen met de dames die tweewekelijks de voedselbedeling organiseren
voor het Welzijnshuis soep verkopen ten voordele van ‘Samen tegen
Armoede’. De opbrengst zal volledig doorgestort worden aan deze organisatie.
‘Samen tegen armoede’ maakt werk van structurele armoedebestrijding
in eigen land. Zij doorprikken vooroordelen, activeren en ondersteunen
ruim 100 lokale projecten. Dankzij deze activiteit zal de gemeente Kortenberg haar steentje bijdragen tot dit initiatief.
De stand van ‘Soep op de stoep’ kunt u terugvinden van 10 tot 12 u. op het
Dr. V. De Walsplein. Soep kunt u aankopen aan 0,50 euro per kommetje.
Meer info: www.samentegenarmoede.be
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Dienstencentrum
Infonamiddag: Omgaan met kanker
Mensen met kanker en hun familie staan er niet alleen voor. Tijdens deze voordracht op de ‘Dag tegen Kanker’, donderdag
19 oktober, wordt u geïnformeerd over kanker, soorten kanker, symptomen, risicofactoren, behandeling, ondersteuning, ...
Daarnaast krijgt u tips over het communiceren met kankerpatiënten. Spreker Tom Verheyden helpt u door deze voordracht heen.
In de Ontmoetingsruimte wordt een stand voorzien met informatie over deze aandoening. Deze voordracht is een samenwerking
van het Regionaal Dienstencentrum met het Dienstencentrum Kortenberg.
Donderdag 19 oktober van 14 tot 15.30 u.
Lokaal 0.4, OC Berkenhof
Kosteloos
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

Cupcake en wensboom
Op de ‘Dag tegen Kanker’ wil het Welzijnshuis zijn solidariteit tonen aan iedereen die met deze ziekte geconfronteerd wordt. U bent de hele dag
van harte welkom in de Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum in Berkenhof waar u een cupcake krijgt aangeboden. Hebt u een wens en
wil u die graag delen? Schrijf ze neer en hang ze in onze boom.

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
vinden elke 3de vrijdagnamiddag van de maand van 14 tot 16 u. plaats in de Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum in OC Berkenhof.
Gespreksgroep: grenzen stellen in mantelzorg
De zorg voor een hulpbehoevende naaste kan vaak zwaar zijn, zowel fysiek als psychisch. Maar ze kan u ook veel energie geven door de voldoening die u eruit
haalt. Een goed evenwicht vinden tussen uw draagkracht en uw draaglast is dus de kunst. Als dat evenwicht zoek is, kunt u overbelast raken en niet meer in staat
zijn om goede zorg te geven. Tijdens deze praatgroep krijgt u hulp om de goede balans te vinden. U zult ook diverse tips krijgen om beter voor uzelf te zorgen.
Deze gespreksgroep wordt begeleid door een medewerker van S-Plus Mantelzorg.
Vrijdag 20 oktober van 14 tot 16 u.
Ontmoetingsruimte, OC Berkenhof
Kosteloos
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224
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Digitale Week
Hebt u het gevoel nog niet helemaal mee te zijn met het digitale tijdperk? Wil u meer te weten komen
over de nieuwe digitale toepassingen? Tijdens de Digitale Week kunt u uw kennis bijspijkeren.
De Digitale Week (www.digitaleweek.be) is een initiatief van LINC vzw in samenwerking met
Cultuurconnect en Mediawijs.be.
Noteer volgende data en activiteiten in uw kalender en als u één of meerdere van de activiteiten wil
bijwonen, schrijf u dan vanaf maandag 2 oktober zo snel mogelijk in via de UiTbalie in de Bib
(uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80), want het aantal deelnemers is beperkt.
www.digitaleweek.be

Programma in samenwerking met Seniornet Vlaanderen:
Maandag 23 oktober van 10 tot 12 u.: Voordracht ‘Hoe kan ik het best met Windows 10 werken’
Windows 10 is intussen een feit. In deze voordracht wordt alles voor u op een rijtje gezet zodat u een goed
overzicht hebt van wat Windows 10 nu eigenlijk inhoudt. U krijgt een antwoord op volgende vragen: waarin
verschilt die Windows 10 van de vorige versie? Is de startknop nu terug? Wat is Windows Edge? Hoe werken
apps? Is Windows 10 wel een goed besturingssysteem? Wat met de privacy?
Dinsdag 24 oktober van 10 tot 12 u.: Voordracht ‘Da’s toch handig, dat internet’
Heel wat ouderen zijn vandaag nog niet online. Deze voordracht wil uw interesse opwekken en u zo overtuigen een eerste stap op het internet te zetten. De bedoeling is in eerste instantie om ouderen die niet
online zijn, zin te doen krijgen in de digitale wereld en hen inzicht te bieden in wat het internet voor hen
kan betekenen.
Woensdag 25 oktober van 9 tot 12 u.: Workshop ‘Mijn computer doet niet wat ik wil’
Als u problemen hebt met uw computer en u vindt zelf geen oplossingen, dan kunt u hier hulp krijgen. Het
is geen les maar een workshop waar iedereen welkom is met zijn eigen problemen. Een voor een leggen
de deelnemers hun problemen uit aan de lesgever en beiden zoeken samen naar oplossingen. U kunt hier
terecht met alle mogelijke problemen bij het printen, rare boodschappen, vragen over internet, mails, Word,
foto’s, kortom al wat niet lukt. Er worden 20 minuten per persoon voorzien. Bij inschrijving krijgt u een
tijdstip wanneer u zich kunt aanmelden. Vergeet uw laptop of tablet niet mee te brengen.
Dinsdag 31 oktober van 9 tot 12 u.: Workshop ‘Is mijn pc veilig?’
We horen regelmatig in de media dat hackers trachten binnen te geraken op computers, op internet, in
mails, en uiteraard niet direct met de beste bedoelingen. Daarnaast krijgen we op onze pc soms ook rare
boodschappen die we niet begrijpen. In deze workshop worden een aantal simpele dingen nagekeken: is
de harde schijf niet te vol, is er een antivirusprogramma actief en worden de updates automatisch binnen
gehaald. U krijgt ook heel wat nuttige tips over internet, e-mail en internetbankieren. Er worden 30 minuten per persoon voorzien. Bij inschrijving krijgt u een tijdstip wanneer u zich kunt aanmelden. Vergeet uw
laptop of tablet niet mee te brengen.
Donderdag 2 november van 9 tot 12 u.: Voordracht ‘Online bankieren’
Bijna alle Belgische banken bieden de mogelijkheid aan om uw bankverrichtingen online te doen. Het grote
voordeel van online bankieren is dat u van thuis uit al uw bankzaken kunt opvolgen en beheren en dit
24 uur op 24, alle dagen van de week. U kunt de saldi van uw rekeningen raadplegen, overschrijvingen
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uitvoeren, rekeninguittreksels afdrukken, domiciliëringen beheren, ... Wanneer u via de website van uw
bank elektronisch gaat bankieren, gaat dit automatisch via een beveiligde verbinding. Tijdens deze voordracht wordt nagegaan hoe u dit digitaal beveiligingscertificaat kunt herkennen. U kunt ook eenvoudig en
snel uw vermogen online beheren. U krijgt een totaalbeeld van uw beleggingsportefeuille. U bekijkt de
mogelijkheden via de online demo’s van de verschillende banken.

Programma in samenwerking met FunI Via Senior Events
Cursussen tablet en smartphone met Android-besturing voor beginners (niet voor Apple-gebruikers)
Tablet – voormiddag
Tijdens deze korte cursus worden u de basisbeginselen van uw tablet bijgebracht.
De cursus is opgedeeld in drie voormiddagen (en een eventuele herhalingsles
indien u na de eerste keer niet helemaal volgen kunt).
Donderdag 26 oktober van 9 tot 12 u.: introductieles (werking aanraakscherm,
het beginscherm, instellingen)
Vrijdag 27 oktober van 9 tot 12 u.: herhalingsles
Maandag 30 oktober van 9 tot 12 u.: agenda/mail/documenten
Vrijdag 3 november van 9 tot 12 u.: contacten/camera/media
Smartphone – namiddag
Tijdens deze korte cursus worden u de basisbeginselen van uw smartphone bijgebracht. Deze cursus is opgedeeld in drie voormiddagen (en één extra
voormiddag indien u na de eerste les niet helemaal kunt volgen).
Donderdag 26 oktober van 13.15 tot 16.15 u.: introductieles
Vrijdag 27 oktober van 13.15 tot 16.15 u.: herhalingsles
Maandag 30 oktober van 13.15 tot 16.15 u.: agenda/mail/documenten
Vrijdag 3 november van 13.15 tot 16.15 u.: contacten/camera/media
Praktisch
Voor elke sessie van de door het Dienstencentrum in het kader van de Digitale Week georganiseerde activiteiten betaalt u € 3 als inwoner van Kortenberg.
Niet-inwoners betalen € 6 per activiteit. Een sociaal tarief is mogelijk. Er kunnen telkens maximaal 16 deelnemers deelnemen aan een activiteit.
Meer info: 0491 996 224 of dienstencentrum@kortenberg.be
Inschrijven: UiTbalie Bib, 02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be

Nog meer digitaal leren tijdens de Digitale Week?
Donderdag 26 oktober van 19.30 tot 22.30 u.: @pptijd ! Apps voor smartphones en tablets – In samenwerking met VormingPlus
Oost-Brabant. Alle info op blz. 20.
Bekijk ook het aanbod van de Bib tijdens de Digitale Week in de UiTkatern van dit nummer van Zoeklicht, zowel voor
volwassenen als voor kinderen (vakantie-activiteiten tijdens de herfstvakantie). U herkent het aan het logo van de Digitale
Week bij de artikels.
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Computercursus voor beginners
U hebt nog nooit een computer gebruikt of u twijfelt bij alles wat u doet? Dit is de cursus voor u.
Gedurende zeven weken wordt u begeleid bij het gebruik van uw computer.
U leert de computer aan- en uitschakelen op de juiste manier. U maakt kennis met de onderdelen en
instellingen, met het toetsenbord en hoe u het moet gebruiken. U leert de muis bedienen, het bureaublad en vensters gebruiken en documenten en mappen ordenen. U maakt de nodige oefeningen.
Maandag 6, 13, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december van 9 tot 12 u.
Lokaal Harmonie, OC Berkenhof
127 euro, sociaal tarief mogelijk (cursus en gebruik laptop inbegrepen)
Inschrijven vóór 3 november via dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224
Maximaal 12 deelnemers
Opgelet: er moeten minimum 8 deelnemers zijn, anders wordt de cursus geannuleerd

Politie
De donkere maanden en inbraken
Op zaterdag 28 oktober schakelen we over naar het winteruur. Dit
luidt traditioneel ook een periode in met een verhoogd risico op inbraken.
Tijdens de winter spenderen we ’s avonds minder tijd buiten en worden
verdachte personen dus minder snel opgemerkt. Bovendien merken
potentiële inbrekers, doordat het vroeg donker is, snel op of er al dan niet
iemand aanwezig is in een huis.
1dagniet
Om die reden vindt in de week voorafgaand aan het winteruur, de nationale actie ‘1dagniet’ plaats. De actie wil vooral aantonen dat we inbraken
wel degelijk een halt kunnen toeroepen, maar dat uw hulp daarbij nodig
is. Concreet wil 1dagniet iedereen stimuleren om na te denken over positieve initiatieven die zij in of rond hun eigen huis, straat of wijk kunnen
organiseren die de kans op inbraak sterk doen verminderen.
Wat kunt u doen?
• Wandel een extra rondje met uw hond en kijk actief rond naar verdachte situaties.
• Start een Facebookpagina of WhatsApp-groep voor uw straat of buurt
en deel allerlei info en tips.
• Organiseer een infoavond over inbraakpreventie met de diefstalpreventieadviseur bij de lokale politie of vraag een gratis inbraakpreventieadvies voor uw woning bij de lokale politie.
• Meld verdachte personen of situaties onmiddellijk via het nummer 101.

• Neem een kijkje op de website
www.1dagniet.be voor tips en
inspiratie.
U verhuist, bouwt of renoveert?
Dan is dit het moment bij uitstek om te
denken aan de beveiliging van uw
woning. Praat erover met uw architect,
want inbraakwerende materialen worden niet altijd standaard voorzien! Vraag ook het advies van de diefstalpreventieadviseur. Dit is een medewerker van de lokale politie die hier specifiek
voor opgeleid is. Het advies is kosteloos, vrijblijvend, niet-commercieel en op
maat van uw plannen.
Contactgegevens van de diefstalpreventieadviseur
Tel.: 016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be
Hoe goed is uw woning beveiligd? Doe de test!
Download de App ‘1dagniet’ in de App Store of via Google Play. De
App maakt een risicoanalyse van uw woning en geeft aan wat u kunt
verbeteren. Er is ook een tool waarmee u meteen uw waardevolle
voorwerpen kunt oplijsten en registreren!
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Snelheidsmetingen augustus
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in
bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente in kaart te
brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit
van de gemeente. De resultaten van de metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt
u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of verkeersdienst@politieherko.be.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders augustus
Straat
Kouterstraat
Kwerpsebaan
Molenstraat
Schoonaardestraat
Steenhofstraat
Leuvensesteenweg
Sterrebeeksesteenweg
Tervuursesteenweg
Zavelstraat

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.

Aantal gemeten
voertuigen
176
238
227
264
141
549
680
106
180

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

De Grote Kortenberg-Enquête – Voorstelling resultaten

De gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep lanceerden in mei en juni een grootschalige enquête bij alle inwoners
van onze gemeente om te peilen hoe goed zij zich in Kortenberg voelen. 833 mensen bewoners hebben deelgenomen
aan de enquête. De antwoorden worden momenteel verwerkt en op dinsdag 3 oktober om 19 u. zal in OC Berkenhof een presentatie plaatsvinden van de resultaten.
Nadien zullen de resultaten worden voorgelegd aan al de adviesraden van de gemeente Kortenberg. Zij zullen deze interpreteren en er conclusies uit trekken om dan de beste adviezen te formuleren naar het bestuur. Alle resultaten van deze
bevraging en de adviezen worden door de adviesraden verzameld in de Chartertoets 2018, waarin het huidige beleid
getoetst wordt aan de zes charterprincipes.

Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal en bied een uitweg
Kunt u zich goed inleven in andermans moeilijkheden en staat u open voor andere opvattingen? Hebt u bovendien 4 uur
tijd per week en wilt u uw luistervermogen verfijnen met een boeiende opleiding, meld u dan aan als kandidaat-vrijwilliger bij
Tele-Onthaal. Na een basisopleiding krijgt u alle tijd om te groeien in uw taak. U krijgt ook permanent ondersteuning en
vorming, zowel individueel als in groep. De basisopleidingen in Vlaams-Brabant en Brussel vinden plaats op zaterdag
14 oktober. Alle info op www.tele-onthaal.be.

Percentage geflitste
voertuigen
1,7 %
13,9 %
6,2 %
6,8 %
21,3 %
17,1 %
4%
21,7 %
18,9 %
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(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Sporteldag

Alle 55-plussers zijn van harte welkom op de Sporteldag op dinsdag 10 oktober. Op deze leuke dag
vind je het perfecte evenwicht tussen inspanning en ontspanning in en rond de sporthal van Kortenberg.
Er wordt gestart om 9 u. met een kopje koffie. Het einde van de Sporteldag is voorzien om 16 u.
Inschrijven voor 4 euro kan tot en met donderdag 5 oktober aan de UiTbalie in de bibliotheek. In
ruil daarvoor krijg je een hele dag sporten aangeboden samen met koffie, een broodjesmaaltijd en
een ongevallenverzekering. Het volledige dagaanbod kan je raadplegen via www.kortenberg.be.
Je kan deze activiteit combineren met de lezing ‘Ondeugend ouder worden’ door Zaki in de Bib. Meer
info hierover hieronder. Inschrijven voor beide activiteiten kost 7 euro (sociaal tarief mogelijk) en kan
tot en met donderdag 5 oktober aan de UiTbalie in de bibliotheek.
Dinsdag 10 oktober van 9 tot 16 u.
Site Colomba
4 euro, sociaal tarief mogelijk
7 euro (met lezing Zaki), sociaal tarief mogelijk
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80 tot en met donderdag 5 oktober
Meer info: www.kortenberg.be, sport@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Lezing ‘Ondeugend ouder worden’ door Zaki

In deze vrolijke lezing vertrekt Zaki, zelf de zeventig voorbij, van de vooroordelen die bestaan over de latere leeftijd.
Senioren worden meestal – onder andere door de media – als minderwaardig afgeschreven. Want jonger is
zogezegd beter. Een karikatuur, natuurlijk. Eeuwenlang stond een hoge leeftijd voor verwezenlijkingen, ervaring
en wijsheid die respect verdienden.
Het boek ‘Ondeugend ouder worden’ haalde de top tien en kreeg een vervolg, de lezing trekt telkens volle zalen.
Verwacht geen lullige raadgevingen. Geen ongevraagde adviezen over rollators en testosterongel, maar fijne
humoristische levensinzichten.
Dinsdag 10 oktober om 14 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro (drankje inbegrepen, sociaal tarief mogelijk)
Meer info en inschrijven verplicht via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80 (de plaatsen zijn beperkt!)
Je kan deze activiteit ook combineren met de Sporteldag op site Colomba. Meer info hierover hierboven. Inschrijven voor beide activiteiten kost 7 euro
(sociaal tarief mogelijk) en kan tot en met donderdag 5 oktober aan de UiTbalie in de bibliotheek.
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Straal van kop tot teen: workshop met Claudia Van Avermaet

Claudia Van Avermaet, zus van Greg en schrijfster van de lifestylegids ‘Power Body’, leert je sterker te worden en te geloven in je eigen lichaam. Haar lezing
‘In 7 stappen naar jouw Powerbody’ focust op gezonde voeding en sport (duur: 30 minuten). Daarna geeft ze een yogales met als thema ‘Stralend van kop
tot teen’ (duur: 90 minuten). Maak je ‘gezondste lichaam ooit’ met deze cocktail van Kundalini Yoga, workout-tricks en voedingstips.
Donderdag 5 oktober om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro, sociaal tarief mogelijk
Meer info en inschrijven verplicht via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80 (de plaatsen zijn beperkt!)
(De Bib en het Welzijnshuis i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

‘Typisch tieners’
Lezing door Sarah Van Gysegem

Deze lezing loodst je door de turbulente tienertijden met herkenbare verhalen, praktische tips en adviezen. De lezing gaat over het boek ‘Typisch tieners’. Dit boek
behandelt intensief vier thema’s rond de opvoeding van tieners: multimedia (internet, social media, cyberpesten...), uitgaan (alcohol, drugs, vrienden...), lichaam (seks,
geaardheid, looks...) en gezin (gedrag, afspraken...). Bij elk thema worden er ervaringen gedeeld, komen er experten aan het woord en krijg je praktische tips mee.
Donderdag 26 oktober om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Meer info en inschrijven via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Filmvoorstelling in de Bib: ‘Ex Machina’

Regie: Alex Garland (Verenigd Koninkrijk, 2015 – 103 minuten)
Met: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander en Oscar Isaac
Op vrijdag 27 oktober opent de Bib een nieuwe reeks filmavonden met de Britse sciencefictionthriller ‘Ex Machina’. Deze film, die past in het kader van
de Digitale Week, speelt zich af in de nabije toekomst. Caleb, een 26-jarige programmeur die werkzaam is voor het grootste internetbedrijf ter wereld, wint
een wedstrijd waarbij hij een week mag doorbrengen in het buitenverblijf van Nathan, de teruggetrokken CEO van het bedrijf. Wanneer Caleb echter
aankomt op de afgelegen locatie, ontdekt hij dat hij moet deelnemen aan een vreemd en fascinerend experiment waarin hij te maken krijgt met de eerste
echte kunstmatige intelligentie, ondergebracht in het lichaam van een mooi robotmeisje.
Reserveer snel je gratis plaatsen.
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.
Vrijdag 27 oktober 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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(De Bib i.s.m. LINC vzw)
GEMEENTEBESTUUR

Digidokter in de Bib: workshop ‘mediawijze (groot)ouders’

Op zaterdag 28 oktober kunnen kinderen en jongeren in de Bib terecht voor een workshop 3D-printen in het kader van de Digitale Week. Om ook ouders
en grootouders te betrekken bij de Digitale Week, bieden we voor hen op hetzelfde moment een vorming rond mediawijze (groot)ouders aan.
Welke wegen kinderen online verkennen, is en blijft voor hun ouders een raadsel. Ouders en grootouders denken dat hun (klein)kinderen sneller nieuwe
dingen oppikken en zijn zich niet altijd bewust van de rol die zij zelf kunnen opnemen. Ze zijn vaak onzeker en hebben heel wat vragen over dingen als
schermtijd, sociale media, games, privacy, ... ‘Mediawijze (groot)ouders’ is een vorming over mediaopvoeding die informeert en sensibiliseert over deze
mediawijze thema’s. Ouders en grootouders kunnen er terecht met al hun vragen over het mediagebruik van hun kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
De plaatsen zijn beperkt, schrijf je dus snel in!

Zaterdag 28 oktober om 9 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Meer info en inschrijven via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

Activiteiten herfstvakantie

Een volgende vakantie loert om de hoek! Leg je schoolwerk even aan de kant want tijdens de
herfstvakantie is er in Kortenberg allerlei te doen.
Inschrijven kan vanaf maandag 9 oktober om 10 u.

3D-printen

Foto: Jonathan Juursema

Kom in de Digitale Week naar de Bib om je, onder begeleiding van Maria-Cristina Ciocci, een enthousiaste wiskundige, onder te dompelen in de wereld
van 3D-printen. Denk, durf en experimenteer tijdens onze workshop. Op basis van vrije inloop krijgen zoveel mogelijk mensen de kans om iets kleins te
ontwerpen en te printen. Je gaat na afloop dus naar huis met je eigen creatie!
Zaterdag 28 oktober van 9 tot 12 u.
Geboortejaren 2003-2009 onder begeleiding van een ouder
De Bib
Zelf laptop voorzien die geschikt is voor draadloze internetverbinding
Kosteloos
Geen inschrijving nodig
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Programmeren van mBot robots

Als je graag je eigen robot wil programmeren, dan is deze workshop vast iets voor jou. mBot is een open-source robotplatform waarop tal van sensoren
kunnen aangesloten worden waarmee de robot zijn omgeving kan waarnemen. Door blokjes met opdrachten aan elkaar te klikken, programmeer je
je robot zodat hij, bijvoorbeeld, gewoon vooruit en achteruit kan, maar ook een zwarte lijn kan volgen.
Maandag 30 oktober van 10 tot 12 u.
Geboortejaren 2002-2007
De Bib
Kosteloos
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Deze activiteit is in samenwerking met provincie Vlaams-Brabant

Alles Kids + A-teens: Toen de dieren nog spraken...
Ooit al recht in de slurf van een mammoet gekeken? Oog in oog gestaan met een briesende buffel? Of
zou je wel eens in de huid van een Neanderthaler willen kruipen? Of wil je nu voor eens en voor altijd
echt ontdekken hoe groot dinosaurussen waren? Waar wacht je nog op? Neem met speelplein Alles
Kids een duik in de tijd en ga op donderdag mee naar het museum voor Natuurwetenschappen.
Van maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november
(woensdag 1 november gesloten)
Uitstap naar het museum voor Natuurwetenschappen in Brussel op donderdag 2 november voor
Dino’s, Beren en Apen. Tijgers en A-teens spelen een gps-stadsspel in Brussel.
Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2002-2011
Sporthal Colomba
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, sociaal tarief mogelijk.
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be

ZAP: Skiën of snowboarden in Peer
Handschoenen en skibroek: check? Oké, dan ben je helemaal klaar om de sneeuw te trotseren! Beginner of gevorderd skiër of snowboarder? Ken je al
trucjes of helemaal niet? Het maakt niet uit! Kom mee naar Snowvalley in Peer en glijd de hele dag de piste af! Je doet alles op je eigen tempo en krijgt
voldoende uitleg. Tegen het einde van de dag heb je misschien wel (extra) coole tricks geleerd?!
Maandag 30 oktober van 12 tot 18 u.
Geboortejaren 2002-2004
Vertrek met de bus aan GC Colomba tussen 12 en 12.30 u.
15 euro, sociaal tarief mogelijk.
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be
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De Bib: meer dan boeken alleen
De tijd dat u in de Bib enkel boeken kon uitlenen, is voorbij. De Bib groeide de voorbije
jaren uit tot een plek waar kennis, o ntmoeting en beleving centraal staan. ‘Mensen
komen hier samen om te genieten van literatuur, lezingen en andere activiteiten’, zegt
bibliothecaris Inne Verhoogen (foto). ‘Het uitlenen van boeken kunnen we natuurlijk
alleen maar toejuichen, maar de Bib is zoveel meer dan dat.’
De Bib telde het afgelopen jaar zo’n 4.303 actieve leden, die samen 132.403 uitleningen hebben verricht.
Dat zijn natuurlijk niet enkel boeken. De bibliotheek bezit ook een ruime collectie aan cd’s, dvd’s, games,
kranten en tijdschriften en dat zowel voor kinderen als volwassenen. Uitlenen gebeurt via de zelfscans, die
in 2016 volledig vernieuwd werden. ‘Klanten hoeven dus niet aan te schuiven aan de balie om hun materialen te laten inscannen, zoals dat vroeger het geval was’, zegt de bibliothecaris. ‘Op die manier hebben de
medewerkers meer tijd om zich toe te spitsen op dingen waarmee we het verschil kunnen maken, zoals
een kwalitatieve collectie en een uitgebreid activiteitenaanbod.’
Actuele collectie
De Bib streeft een collectie na die up-to-date is. ‘Het Nieuwsblad deed vorig jaar nog een grootschalige bibliotheektest en we kregen een score van 8 op 10 voor het vernieuwingsritme van onze gedrukte materialen, het
op één na hoogste cijfer van de hele regio’, zegt Eric Metsue, die de collectie fictie voor volwassenen samenstelt.
Mensen die denken dat de Bib enkel een stoffig boekendepot is, hebben het dus bij het verkeerde eind.
In 2014 werd de collectie uitgebreid met onder meer een Makkelijk Lezen Plein en een Taalpunt Nederlands.
Daarmee speelt de Bib in op kinderen met dyslexie en op volwassenen die Nederlands willen leren. Het Makkelijk
Lezen Plein is ontwikkeld voor kinderen met lees- en leerproblemen. ‘Ongeveer tien procent van de bevolking
heeft dyslexie. In elke klas zitten dus gemiddeld twee of drie leerlingen die moeite hebben met lezen. In het
Makkelijk Lezen Plein vinden de kinderen leesboekjes op verschillende niveaus, maar ook informatieve boeken
en veel meer’, aldus bibmedewerker Dineke van ’t Spijker (foto), die het Makkelijk Lezen Plein mee opstartte.
Het Taalpunt Nederlands is dan weer bedoeld voor volwassenen die Nederlands willen leren, hun woordenschat willen uitbreiden of gewoonweg hun kennis even
willen opfrissen. Er zijn onder meer romans, cursussen,
cd-roms en muziek. De Bib krijgt ook regelmatig cursisten Nederlands over de vloer.

Contact
bibliotheek@kortenberg.be
02 755 22 90
kortenberg.bibliotheek.be
Openingsuren
Maandag van 9 tot 12 u. en van 16 tot 19 u.
Dinsdag
van 9 tot 12 u.
Woensdag van 9 tot 19 u. doorlopend
Donderdag van 9 tot 12 u.
Vrijdag
van 9 tot 19 u. doorlopend
Zaterdag van 9 tot 12 u.

TOP 5
meest uitgeleend eerste kwartaal 2017
Fictie volwassenen
1. Jo Claes – Vermoorde onschuld
2. Paula Hawkins – Het meisje in de trein
3. Stefan Hertmans – Oorlog en terpentijn
4. Deflo – Phobia
5. Jo Claes – Tot de dood ons scheidt
Speelfilms volwassenen
1. Safety First – The movie
2. Black
3. Birdman
4. Turist
5. 99 homes

De Bib:
Meer dan boeken alleen

2
Provinciaal Bibliotheeksysteem
De Bib maakt sinds 2015 deel uit van het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) Vlaams-Brabant. Dat houdt
onder meer in dat u met uw lidkaart ook in 40 andere bibliotheken binnen het netwerk terechtkunt. Bovendien
hoeft u maar in één van die bibliotheken het lidgeld te betalen. Sinds de overstap naar het PBS beschikt de
bibliotheek tevens over een goed uitgebouwde online catalogus, waarbij u ook inzage krijgt in de catalogi van
de andere aangesloten bibliotheken. Daarenboven vindt u er onder meer korte inhouden, recensies, lees-,
kijk- en luistertips en auteursbiografieën.

Lid van de Bib
• € 5 per jaar (-18 gratis)
• Geen leengeld
• 15 stuks uitlenen per keer
• Uitleentermijn van 4 weken
• Het volledige reglement is te vinden op
kortenberg.bibliotheek.be

Via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ kunt u dan weer van thuis uit bibliotheekmaterialen reserveren
en verlengen. Ook de lidkaarten van uw kinderen aan die van uzelf koppelen, is mogelijk. ‘Dat is erg handig,
want zo kunnen de uitleningen van het hele gezin in één oogopslag beheerd worden. We merken dat heel
veel klanten hiervan gebruikmaken’, aldus de bibliothecaris.

Activiteiten voor jong en oud
In de Bib is er naast literatuur ook plaats voor beleving. De Bib organiseert regelmatig activiteiten en probeert daarmee verschillende doelgroepen te
bereiken. Er vinden niet alleen auteurslezingen en voorleessessies plaats; ook voor workshops, theatervoorstellingen en zelfs filmvertoningen kunt u in de
Bib terecht. ‘We zijn in 2015 van start gegaan met de filmvoorstellingen tijdens de wintermaanden. Dat loopt goed en vandaar dat we in oktober van start
gaan met een nieuw seizoen’, zegt Inne Verhoogen. Vorig jaar lokte de film ‘De GVR’ nog meer dan 60 bezoekers naar de bibliotheek. ‘Dit seizoen komen
onder meer ‘Ex Machina’ en ‘Lego Batman Movie’ aan bod. Vooral die laatste zal vermoedelijk erg populair zijn, dus snel inschrijven is de boodschap want
de plaatsen zijn beperkt!’
Naast de filmvoorstellingen staan dit najaar nog meer activiteiten op het programma. Zo komt Claudia Van Avermaet op 5 oktober langs voor een infosessie over gezonde voeding en een yogasessie. Striptekenaar Charel Cambré, bekend van onder meer de ‘Amoras’-reeks, komt op 30 november dan weer een
lezing geven over het maken van strips. Tijdens de Digitale Week (van 20 oktober tot en met 5 november) trekt de Bib de kaart van de jeugd en worden er
verschillende workshops rond onder meer 3D-printen en programmeren georganiseerd. In december kunt u in de Bib terecht voor verschillende sessies
over kleur- en stijladvies.

Digidokter

Claudia Van
Avermaet

Waarom? Daarom!

10 okt. 2017
5 okt. 2017

Digidokter

3D-printen

Haal meer uit
je toestel

Workshop Digitale
Week

Typisch Tieners

Lezing en yogasessie

Mediawijze
(groot)ouders

Ondeugend ouder
worden
Lezing door Zaki

28 okt. 2017

Filmavond
Ex Machina

Waarom? Daarom!

3 nov. 2017

30 okt. 2017

27 okt. 2017
26 okt. 2017

Nieuw samengesteld
gezin

Sketch Nation
Workshop Digitale
Week

2 nov. 2017

Programmeren van
mBots
Workshop Digitale
Week

Holebifilmfestival

Striptekenaar
Charel Cambré

Kleur- en
stijladvies

Quand on a 17 ans

Lezing

Sessie 2

19 nov. 2017
9 nov. 2017

Arduino
Workshop Digitale
Week

1 dec. 2017

24 nov. 2017
23 nov. 2017

Kunstendag voor
Kinderen

25 nov. 2017

Holebifilmfestival
The Handmaiden

Ruimte voor ontmoeting
De Bib is de voorbije jaren uitgegroeid tot een echte ontmoetingsplek. ‘Door in de Bib verschillende
activiteiten te organiseren, bevorderen we ontmoeting tussen mensen’, zegt de bibliothecaris. ‘Maar om
elkaar te ontmoeten hoeven mensen natuurlijk niet altijd deel te nemen aan een activiteit. Ze kunnen ook
gewoon langskomen in de Bib voor een babbeltje of de krant lezen bij een lekker tasje koffie. Of hier komen
studeren, wat erg populair is de laatste tijd.’
Ook buiten de bibliotheekmuren treedt de Bib op als schakel voor ontmoeting. Zo verzorgde de Bib de
voorbije jaren een themastand op onder meer de Kringlooptuindag, Kortenberg Feest! en de Wereldmarkt.
‘Mensen samenbrengen en zorgen voor informatie en ontspanning zijn kerntaken van onze bibliotheek, dus
kunnen we als Bib op de grote evenementen in onze gemeente niet ontbreken’, besluit de bibliothecaris.

15 dec. 2017
8 dec. 2017

30 nov. 2017

Filmavond

22 dec. 2017

Kleur- en
stijladvies

Kleur- en
stijladvies

Sessie 1

Sessie 3
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Leen eens een Fundel of e-reader uit
De bibliotheek speelt in op de toenemende digitalisering. Daarom werd de fysieke collectie de
voorbije jaren uitgebreid met een digitale collectie, waaronder Fundels en e-readers.
Fundels zijn digitale prentenboeken waarbij animaties worden aangevuld met leuke teken-, speelen doe-activiteiten. Fundels kunnen uitgeleend worden in de Bib of gewoon thuis gedownload
worden op een tablet.
De Bib beschikt sinds kort over 15 e-readers die ook worden uitgeleend. U kiest zelf enkele boeken
uit het aanbod die u digitaal wil lezen en u mag de e-reader voor vier weken mee naar huis nemen.

Stel uw vraag aan de Digidokter
Elke derde of vierde zaterdag van de maand kunt u in de Bib terecht met al uw vragen over smartphones en tablets. De Bib doet dan één keer per
maand dienst als helpdesk. We maken u eerst wegwijs in een bepaald thema, nadien houdt de Digidokter een ‘spreekuur’ en kunt u uw vragen
stellen. De Digidokter kan u bijvoorbeeld helpen bij het opzetten van uw facebookaccount, een goede app aanraden of uw 4G helpen instellen.
De Digidokter houdt zijn volgende spreekuur op 28 oktober, niet toevallig tijdens de Digitale Week, rond het thema ‘Mediawijze (groot)ouders’ (zie
ook pagina 17). Deelnemen is kosteloos. Stel uw vraag via https://bibliotheekkortenberg.com/digidokter-in-de-bib/.

Geniet van een kopje koffie
Tijdens uw bezoek aan de Bib kunt u voor slechts 1 euro genieten van een heerlijk kopje koffie of
thee. De koffiemachine en waterthermos staan achteraan in de leeszaal bij de tijdschriften. Wat
maakt het snuisteren in een tijdschrift nog gezelliger dan een kopje thee of koffie erbij?
Vraag zeker een kopje aan de balie! Binnenkort worden onze koffie en thee trouwens helemaal
fairtrade. Op die manier helpt ook de Bib om van Kortenberg een echte Fairtradegemeente te
maken.
Meer informatie: werkgroep fairtrade via http://fairtradegemeenten.be/kortenberg

Ontdek de UiTbalie in de Bib
Aan de UiTbalie in de Bib krijgt iedere inwoner ‘eerste hulp bij vrijetijdsvragen’: welke sporten kunt
u beoefenen, zijn er leuke vakantie-initiatieven voor kinderen, waar kunt u fijn wandelen of fietsen?
De baliemedewerkers helpen u graag verder.
Benieuwd naar het toeristisch aanbod van de gemeente? Wil u zich inschrijven voor een activiteit? Of
bent u gewoon op zoek naar uw Klasse-lerarenkaart? Ook daarvoor moet u bij de UiTbalie in de Bib zijn.
Verenigingen kunnen bij de UiTbalie terecht voor allerlei vormen van ondersteuning: de uitleendienst,
communicatiekanalen, verhuur van zalen, ...
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De weg van het boek

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

Ook benieuwd naar de weg die een boek aflegt voor het in de rekken van de Bib terechtkomt?

Spannend, een nieuw pakketje...

Joepie, nieuwe boeken voor de Bib!

Elk boek krijgt een RFID-tag en een unieke barcode opgeplakt...

...en natuurlijk een rugetiket!

Vervolgens voeren we het boek in in ons bibliotheeksysteem

Nog even kaften met beschermende boekenfolie...

... en klaar!

Tijd om het boek te komen uitlenen in de Bib!
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Filmnamiddag i.s.m. de Gezinsbond
13.30 u. Brammetje Baas (6+)
Brammetje Baas kan een heleboel dingen. Hij kan drummen op tafel, hoger springen dan papa en wel drie
meisjes op de kar trekken. En hij heeft een plakboek waarin hij zijn favoriete uitvindingen verzamelt. Er is
eigenlijk maar één ding dat Brammetje niet goed kan: stil zitten. Dat kan wel eens problemen geven, op
school en thuis. Zeker als er weer een vaas met bloemen of een bord spaghetti aan diggelen gaat.
15.30 u. Rintje (4+)
Rintje is een ondeugend hondje dat samen met z’n vriendjes Tobias en Henriëtte al spelend de wereld ontdekt. Rintje
gaat buiten spelen in de storm, hanteert de kappersschaar en helpt bij de boodschappen. Samen met z’n vrienden
organiseert hij zelfs een circusvoorstelling. En op school staat hij met alle hondjes in de rij om een prikje te krijgen.
Rintjes mama en oma staan altijd klaar om hun kleine rakker uit de nood te helpen.
Dinsdag 31 oktober om 13.30 u. en om 15.30 u.
GC Colomba
4 euro, 3 euro voor leden van de Gezinsbond (prijs per film, inclusief hapje en drankje na afloop).
Betaling ter plaatse. Sociaal tarief mogelijk.
Meer info en inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Grabbelpas: Op dinojacht in het museum voor Natuurwetenschappen in Brussel (samen met speelpleinwerking Alles Kids)
Gekatapulteerd worden naar een dagje in de oertijd? Het kan, en zelfs heel dicht bij huis! Je bezoekt het museum voor Natuurwetenschappen in Brussel
en ontdekt er dieren zoals dinosaurussen, mammoeten en allerlei kriebelbeestjes. Haal je beste oermensimitatie uit de kast en kom de prehistorie mee
ontdekken. Deze uitstap gebeurt samen met de kinderen van speelpleinwerking Alles Kids.
Donderdag 2 november van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2005-2011
Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids in sporthal Colomba
8 euro, sociaal tarief mogelijk.
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be

Maak je eigen online game met Sketch Nation
Speel je wel eens spelletjes op je computer, tablet of gaming console? Wil je proberen om die zelf te maken? Schrijf je dan in voor deze workshop. Je maakt
je eigen platform, puzzel of arcadespel en maakt gebruik van Sketch Nation, een app die je kosteloos kan downloaden op je tablet of smartphone
(Apple of Android). Je kan ook via de website van het programma werken op Windowstoestellen.
Donderdag 2 november van 10 tot 12 u.
Geboortejaren 2003-2007
De Bib
Zelf tablet voorzien (of eventueel smartphone of laptop)
met app Sketch Nation (op voorhand te downloaden)
Kosteloos
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Deze activiteit is in samenwerking met provincie Vlaams-Brabant
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Inleiding op Arduino

Arduino is een klein computertje dat zorgt voor het uitlezen van sensoren, het bedienen van knoppen en het triggeren van leds, schakelaars, motoren en
nog veel meer. Heb je altijd al meer willen weten over elektronica, dan is deze inleiding op Arduino op je lijf geschreven. Gaat jouw lampje branden?
De Bib organiseert twee workshops. De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je op tijd in!
Vrijdag 3 november
Sessie 1 (12 deelnemers) van 9.30 tot 11 u.
Sessie 2 (12 deelnemers) van 11.30 tot 13 u.
Geboortejaren 2003-2008 onder begeleiding van een ouder
De Bib
Zelf laptop met wifi toegang voorzien
Kosteloos
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Aanbod van Vormingplus Oost-Brabant
@pptijd! Apps voor smartphones en tablets
De mogelijkheden van je smartphone of tablet worden grotendeels
bepaald door de applicaties (apps) die je erop installeert. Hoe doe je dat
precies? Hoe blijf je op de hoogte van interessante nieuwe toepassingen?
Hoe betaal je daarvoor? Hoe vind je de betere gratis apps? Is dat allemaal
wel veilig? En hoe zit het met je privacy? In de vorming wordt getoond
hoe het werkt, waar op gelet moet worden en krijg je meteen heel wat
voorbeelden van nuttige apps.
Donderdag 26 oktober van 19.30 tot 22.30 u.
Ontmoetingsruimte, OC Berkenhof
14 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

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.
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(NVA Kortenberg)

Vlaamse kost
Op zondag 1 oktober organiseert N-VA Kortenberg een nieuwe
‘Vlaamse Kost’, een gezellige eetnamiddag in OC Berkenhof.
Jong en oud kunnen er komen smullen van een heerlijk bord échte, traditionele Vlaamse Kost! Je kan er genieten van een lekker Vlaams voor-,
hoofd- en nagerecht zoals stoofvlees met frietjes, balletjes in tomatensaus, en zoveel meer...

Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd. Bovendien is dit een uitgelezen kans om bij te praten met onze mandatarissen en bestuursleden.
Zondag 1 oktober, van 11.30 tot 15 u.
OC Berkenhof
Meer info: https://kortenberg.n-va.be

(Femma Kortenberg)

After work party
Na een vermoeiende dag is het wel eens nodig om de beentjes uit te slaan
en de gedachtegang op nul te zetten. De oplossing: linedancing nieuwe
stijl met een verfrissende kijk op verschillende ritmes, zowel op ‘foute’ als
op hedendaagse muziek.

Woensdag 4 en 11 oktober en
maandag 16 oktober van 20 tot 22 u.
GC Colomba
20 euro, 15 euro leden
Meer info en inschrijven:
femma.kortenberg@gmail.com of 0485 35 97 97

Kunnen aan bod komen: disco, jive, country, merengue, chacha, salsa/
mambo, samba, quickstep/swing, Engelse wals en polka.
Weg met de vermoeidheid en de antidepressiva! Nu is er after work. Met
vele vriendinnen en – wie weet – ook wat vrienden!
(vtbKultuur)

Ierland, beeldreportage door Jan en Mieke Demarsin
Tevens feestelijke voorstelling afdelingsreis 2018
Waarom trekt het druilerige Ierland zoveel bezoekers aan? Zijn het de stille
getuigen van 5000 jaar geschiedenis, de soms woeste natuur, de eigen cultuur, de kleurrijke dorpjes of de zo gekende Ierse muziek? En wat heeft Ierland
gemeen met Vlaanderen? Gedurende vijf reizen, samen 9 maanden reportageverblijf, hebben de sprekers getracht daar een antwoord op te vinden.
Ierland telt vele prehistorische monumenten: grafmonumenten, waaronder
het vermaarde Passagegraf van Newgrange, dolmens en menhirs, ringforten...
De Heilige Patrick was een belangrijke figuur in de kerstening van Ierland.
Al vroeg ontstonden de eerste primitieve kloosters, zoals op het monnikeneiland Skellig Michael, nu UNESCO-werelderfgoed. Later kwamen er
ronde torens en de bekende Ierse kruisen: Glendalough, Monasterboice,
Clonmacnoise, Cashel ...
Verschillende kloosterordes hebben er vele abdijen gesticht. Toen Hendrik
VIII zich losscheurde van Rome volgde de verwoesting van alles wat
katholiek was. Het resultaat was een land vol ruïnes. De jaarlijkse bedevaart naar de top van de Croagh Patrick verwijst nog altijd naar de christelijke traditie van de Ieren.
Tijdens de middeleeuwen bestreden rivaliserende machthebbers elkaar
vanuit hun kastelen.

In de 19de eeuw leefden vele Ieren in schrijnende armoede. Na de mislukte
aardappeloogst bracht de hongersnood een massale emigratie naar Amerika
op gang. Na eeuwen van onderdrukking door de Engelse overheerser was de
Paasopstand in 1916 een keerpunt in de strijd naar onafhankelijkheid.
In het groene Ierland zijn landbouw en vooral veeteelt zeer belangrijk. De
vele agrishows zijn zeer populaire evenementen. De Puckfair in Killorglin
is het oudste festival van Ierland.
Vrijdag 6 oktober van 20 tot 22 u.
Oude Abdij Kortenberg
7 euro, 6 euro leden
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
guido.craps@vtbkultuur of 0475 31 57 29
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(Jump-up vzw)

Spaghettifestijn à volonté bij ropeskippingclub Jump-up
Op zaterdag 7 oktober kan je vanaf 17 u. in OC Berkenhof komen
genieten van de heerlijke spaghetti van ropeskippingclub Jump-up. Er
wordt gewerkt met verse producten en je kan eten zoveel je maar wil. Ook
de lekkere wijnen en dessertjes vallen zeker in de smaak. Steun Jump-up
en kom met vrienden en familie zeker even langs.
Zaterdag 7 oktober vanaf 17 u.
OC Berkenhof
Meer info: www.jump-up.be
(UPC KULeuven, campus Kortenberg)

Niets dan de waarheid!?
Movie Blues stelt voor: ‘Stories We Tell’op woensdag 11 oktober om 20 u.
(films voor iedereen, met een link naar geestelijke gezondheidszorg)
In deze onthullende film richt actrice en regisseuse Sarah Polley de camera op haar familie: haar vader, vier broers en
zussen, ooms, tantes en vrienden doen hun veelbewogen geschiedenis uit de doeken. Er komen familiegeheimen aan
het licht, waar iedereen weer anders op reageert. De familielegende krijgt meer en meer vorm onder onze ogen, tussen
schijn en oprechtheid, humor en tederheid. Maar zoals de titel zegt, stelt ‘Stories We Tell’ ook andere vragen: in hoeverre
komen onze herinneringen overeen met de werkelijkheid? Wordt de waarheid gevormd door hoe we ze vertellen?
De voorstelling vindt plaats in het Congrescentrum van het UPC, Leuvensesteenweg 517 in Kortenberg. De voorstelling
is kosteloos. Napraten bij een glaasje is steeds mogelijk. Iedereen welkom!
Woensdag 11 oktober om 20 u.
Congrescentrum UPC KULeuven, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Kosteloos
Meer info en inschrijven: movieblues@upckuleuven.be
(CD&V Kortenberg i.s.m. de Oranje Club)

Politiek is saai. Niks van!
De Oranje Club organiseert open gesprekavonden met kennis van zaken
over een actueel politiek onderwerp. Op woensdag 11 oktober zijn
Sammy Mahdi en andere jongeren te gast die in en buiten Kortenberg politiek actief zijn.
Politiek inactieve jongeren staan in een vicieuze cirkel: ze vinden politiek
onbelangrijk en saai, en reageren er allergisch op. Ze komen weinig met
politiek in aanraking, doen daardoor nauwelijks politieke kennis op, komen
niet tot nieuwe inzichten over politiek en worden niet actiever. Bij politiek
actieve jongeren is het proces ongeveer tegengesteld, bestaat er een deugdzame cirkel: ze vinden politiek belangrijk, zoeken politiek om die reden op,
krijgen meer kennis over politiek, hun interesse wordt aangewakkerd en de
kans is groot dat ze daardoor tot nieuwe activiteiten komen.
Sammy en de andere deelnemers spreken en debatteren over jongerenparticipatie, hoe zij hun wereld vormgeven en wat hun passie is. Deze

avond richt zich niet alleen tot jongeren; iedereen die de stem van jongeren belangrijk vindt, is hartelijk welkom.
CD&V Kortenberg organiseert deze avond met andere afdelingen uit de
omgeving.
Woensdag 11 oktober van 20 tot 22 u.
OC Berkenhof
Kosteloos
Meer info en inschrijven: www.oranjeclub.be of
info@kortenberg.cdenv.be
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(SAMANA Erps-Kwerps)

Kritisch en gezond!
‘Selder is goed voor de potentie’, ‘urine verzacht een kwallenbeet’, of nog zo eentje: ‘de meeste warmte gaat verloren via je hoofd’.
Over gezondheid doen verschillende volkswijsheden de ronde en het is soms moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Wat is waar? Wat niet?
Tijdens de vorming ‘Kritisch en gezond’ ontdek je met achtergrondinformatie en oefeningen hoe je zelf kritisch kunt omgaan met gezondheidsinformatie.
Je leert de vele onderzoeken in de pers beoordelen, een betrouwbare webstek herkennen en komt te weten of je mag vertrouwen op de inhoud van je
favoriete magazine. Daarnaast hoor je ook hoe je gezondheidsinformatie kan meenemen in een gesprek met je zorgverlener.
Eén ding is zeker: je gaat altijd gezond (en) kritisch naar huis!
Vrijdag 13 oktober van 14 tot 16 u.
De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info: 02 759 44 93

(Go! Basisschool Hertog Jan)

Spaghettifestijn Go! Basisschool Hertog Jan
Zin in een lekkere Italiaanse pasta? Om vrienden van Hertog Jan (terug) te zien? Of om de kinder- en ouderraad een financieel duwtje te geven? Kom dan
naar de jaarlijkse spaghetti-avond. Deze vindt plaats in de refter van de school. Iedereen is welkom vanaf 17 u.!
Zaterdag 14 oktober vanaf 17 u.
Go! Basisschool Hertog Jan
Meer info: www.hertogjan.be

(Rode Kruis Kortenberg)

Geen zin om te koken? Heerlijke spaghetti!
Geen zin om te koken, maar wel zin om te smullen van een heerlijke
spaghetti?
Rode Kruis Kortenberg organiseert zijn 4de spaghetti-avond op zaterdag
14 oktober van 18 tot 22 u. en je bent uitgenodigd! Je kan komen genieten
van die heerlijke spaghetti, die elk jaar opnieuw gemaakt wordt door de
Rode Kruis-vrijwilligers. Diezelfde vrijwilligers die elke keer opnieuw paraat
staan om hulp te bieden op tal van evenementen in en rond Kortenberg. Je
bent ze vast al tegengekomen op één of andere sportwedstrijd, fuif of festival. Op 14 oktober organiseren die vrijwilligers dus hun 4de spaghetti-avond
om geld in te zamelen om de werking verder te kunnen bekostigen. Rode
Kruis Kortenberg heeft jouw hulp hard nodig.

Keuze uit spaghetti bolognaise, kinderspaghetti en vegetarische
spaghetti.
Zaterdag 14 oktober van 18 tot 22 u.
OC Berkenhof
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(KM De Jonge Fanfare Meerbeek)

Herfstconcert ‘Muzikale herfstklanken’
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert De Jonge Fanfare van Meerbeek haar herfstconcert. De muzikanten
laten hun warme herfstklanken op je los in een gezellige sfeer. Als gasten verzorgen de Vossemse Voerenzonen het tweede deel van deze avond. Als muziekliefhebber mag je deze avond niet missen. Ambiance
in goed gezelschap bij een lekker glaasje, daar kom je toch de deur voor uit! Het bestuur en de muzikanten
zullen je graag verwelkomen.
Zaterdag 14 oktober om 19 u.
OC Atrium
6 euro
Meer info: infodvsdjf@gmail.com
(Popkoor Dames & Heren)

Concert ‘Crossroads’
Popkoor Dames & Heren uit Erps-Kwerps, met als dirigent Jan De Koninck, werd opgericht in 2012. Dit
vijfjarig bestaan wordt gevierd met een niet te missen wervelend concert genaamd ‘Crossroads’. Afspraak
in GC Colomba te Kortenberg op zaterdag 14 oktober om 19.30 u. De regie van dit concert is van de
hand van Kristel Lamerichs.
Het Nederlandse popkoor Bravoure is die avond ook te gast en verzorgt het voorprogramma. Zoek je een
swingend avondje uit, een mengeling van pop uit vroegere en recente tijden, ballades en meezingbare
medley’s? Dan ben je bij ‘Crossroads’ aan het goede adres.
Zaterdag 14 oktober om 19.30 u.
GC Colomba
Meer info en tickets: www.damesenheren.be
Tickets zijn ook verkrijgbaar aan de UiTbalie in de bibliotheek van Kortenberg
(Lions Club Kortenberg)

Wijn, voor een beter ‘Samen’ zijn!
Als minderbedeelde of kansarme is het niet altijd evident in onze maatschappij en de bestaande structuren slagen
er niet altijd in om aan alle essentiële behoeften te voldoen. Daarom werkt Lions Club Kortenberg samen met het
Welzijnshuis en een selectie van sociale instellingen om hieraan te beantwoorden en waar mogelijk nieuwe projecten in het leven te roepen.
Om de financiële middelen die hiervoor noodzakelijk zijn weer aan te vullen, organiseert Lions Club Kortenberg op
zaterdag 14 en zondag 15 oktober de 26ste wijnverkoop. Het feit dat ze aan deze editie zijn toegekomen staat
garant voor de kwaliteit die ze bieden. De verkoop vindt plaats in OC Berkenhof.
Jouw bezoek is een belangrijke steun voor een betere ‘samen’leving!
Zaterdag 14 oktober van 14 tot 19 u.
Zondag 15 oktober van 11 tot 17 u.
OC Berkenhof
Inkom en proeven is kosteloos
Meer info: www.lionskortenberg.be of via de Facebookpagina
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(De Snuffelaars)

Grote tweedehands snuffelmarkt
Op zondag 15 oktober organiseren De Snuffelaars opnieuw een tweedehands snuffelmarkt. Wie een plaats wil, kan aan 6 euro één standplaats
reserveren via 02 759 54 58 (contacteren na 18.30 u.). Reservatie is verplicht.
Zondag 15 oktober van 9 tot 16 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Kosteloze toegang
6 euro per standplaats
Meer info en reservatie standplaats: 02 759 54 58 na 18.30 u.

(Erfgoedhuis Kortenberg)

Opendeurdag in het zopas gerenoveerde Erfgoedhuis
Het Erfgoedhuis is voor een groot gedeelte vernieuwd: een fijne renovatie. De gemeente
Kortenberg zorgde voor de volledige uitwerking van de zolder van het Erfgoedhuis Kortenberg
met moderne dakisolatie, laminaatvloer, nieuwe elektriciteit en centrale verwarming en voor de
schilderwerken in de Orangerie.
De officiële opening van het vernieuwde Erfgoedhuis door het gemeentebestuur heeft plaats op
zondag 15 oktober om 14 u. Vanaf 10 u. komt u die dag onder meer alles te weten over het
project Beeldbank met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant, Cera en de gemeente
Kortenberg. Het Erfgoedhuis Kortenberg beschikt over een regionaal relevante iconografische
collectie (foto’s, postkaarten, schilderijen, tekeningen, vlaggen). Het project Beeldbank omvat
de digitalisatie, de inventarisatie en de digitale publieksontsluiting van deze collectie.
Het Erfgoedhuis probeert ook nieuw materiaal te verzamelen via een traject van publieksparticipatie.
De Archeologische Werkgroep Kortenberg is paraat met de Romeinse villa en het Merovingisch
grafveld van Lelieboomgaarden. Je krijgt een beeld van de voeding, de kleding, de woning en
het dagelijks leven in zowel de Romeinse als in de Frankische periode aan de hand van deze
jarenlange originele opgravingscampagne.
Het Documentatiecentrum is voor een aantal gemeenten volledig vernieuwd en ook daarmee kan je kennismaken.
Lekkere wijnen en streekbieren zijn zoals gewoonlijk voorradig op deze opendeurdag. Iedereen is van harte welkom!
Zondag 15 oktober van 10 tot 12 u. en van 13 tot 18 u.
Erfgoedhuis Kortenberg, Dorpsplein 16, Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info: monique.meys@telenet.be of henri.vannoppen@telenet.be
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(Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking)

Tweede wereldmarkt
Op zondag 15 oktober organiseert de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) van 13.30
tot 18 u. zijn tweede Wereldmarkt in GC Colomba.
Je kan er kennismaken met de bij de GROS aangesloten projecten in Congo, Oeganda, Nepal en Madagascar. Ook
andere door Kortenbergenaars gesteunde projecten in India en Ethiopië zijn van de partij. 11.11.11 en de WereldWinkel zijn ook van de partij.
De wereld is uiteraard niet alleen het Zuiden, maar ook ‘bij ons’. De Wereldmarkt heeft dan ook aandacht voor onze eigen omgeving en is een initiatief dat
lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt. Dit ligt volledig in de lijn van de ambitie van de gemeente Kortenberg om
een FairTrade-gemeente te worden.
Producenten van lokale en duurzame voeding en projecten die zulks aanmoedigen vinden dan ook eveneens een plaatsje op de Wereldmarkt.
Duurzaamheid. De Wereldmarkt schaart zich volop achter het principe van duurzame ontwikkeling, dit is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van
de mensen van vandaag zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De Wereldmarkt verwelkomt dan ook initiatieven als een ‘Geefplein’ en ‘Repair Café’.
Zondag 15 oktober van 13.30 tot 18 u.
GC Colomba
Kosteloos
(KVLV Everberg)

Naaien met de naaimachine: eenvoudig kledingstuk
Zin om aan de slag te gaan met je naaimachine? In 4 lessen leert de ervaren Klara van KVLV Everberg je hoe het moet: je leert in samenspraak met de
lesgever een eenvoudig kledingstuk maken (uittekenen van het patroon, maten nemen, stof knippen, ...), en je leert ondertussen ook een aantal technieken aan zoals een blinde rits, een rits in een lange broek zetten, enzovoort. Ervaring met de naaimachine is wel vereist!
Zelf mee te brengen: naaimachine, verlengsnoer, stikgaren en stof.
Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Snel inschrijven is dus de boodschap.

Maandag 16 en 23 oktober van 20 tot 22 u.
Maandag 13 en 20 november van 20 tot 22 u.
Parochiezaal, Annonciadenstraat, Everberg
20 euro voor 4 lessen
Meer info en inschrijven: Wis Devriese, 02 759 31 72 of kvlveverberg@gmail.com

Rechtzetting
In de vorige editie van Zoeklicht stond dat het teken- en schildersatelier ‘Het Kader’ van Davidsfonds lessen aanbiedt. Dat is niet correct. ‘Het Kader’ is een
atelier waar iedereen zelfstandig kan komen tekenen en schilderen, met enige coaching, maar er worden geen lessen gegeven.
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(Basisschool De Klimop)

Pastafestival
Op zaterdag 21 oktober is iedereen tussen 17.30 en 20.30 u. welkom op het pastafestival van basisschool
De Klimop. Die avond hoeft niemand te koken!
Er wordt een rijk gevuld buffet gepresenteerd, met liefde voor de school bereid!
Het pastafestival vindt plaats in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps.
Zaterdag 21 oktober van 17.30 tot 20.30 u.
Polyvalente zaal Erps-kwerps
Meer info, inschrijven en gerechten bestellen: 02 759 64 59,
deklimop@kortenberg.be of www.deklimop.net
(vtbKultuur)

Het nieuwe Turkije van Erdogan, een waarschuwing voor Europa?
Wie Turkije zegt, zegt Tayyip Erdogan. De Turkse president laat niemand
onberoerd. Miljoenen Turken aanbidden hem onvoorwaardelijk. Nog veel
talrijker zijn z’n tegenstanders, die spreken van een autoritair regime. De vrije
meningsuiting, de rechtsstaat, de scheiding der machten, vrije media, de
scheiding tussen religie en politiek, het vrije onderwijs, alles moet wijken
voor Erdogan’s zelfverklaarde ‘Yeni Türkiye’ (vertaald: ‘Nieuw Turkije’).
Tussen 2002 en 2014 werkte Dirk Vermeiren als Turkije-correspondent
voor de VRT. De afgelopen jaren gaf hij vele tientallen voordrachten in
Vlaanderen (onder andere bij vtbKultuur Kortenberg) onder de titel ‘Turkije, weg van Europa?’. Die voordracht beëindigde hij met de bewering dat
Erdogan de geschiedenis zou ingaan als de slechtste Turkse president ooit.

Hoe ziet dat ‘Nieuwe Turkije’ eruit? Wat rest er nog van de seculiere republiek? En zijn we Turkije nu écht definitief kwijt?
Woensdag 25 oktober van 20 tot 22 u.
OC Berkenhof
9 euro, 8 euro leden, 1 euro korting via vvk
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
guido.craps@vtbkultuur of 0475 31 57 29

De nieuwe voordracht van Dirk Vermeiren is het logische vervolg daarop.
Waar komt Tayyip Erdogan eigenlijk vandaan? Wat is zijn achtergrond, hoe
ziet zijn denkkader eruit, wat zijn z’n inspiratiebronnen? Waarom stelt hij
zich zo agressief op tegenover het Westen? Welke gevoelens bespeelt hij?
Hoe verklaar je zijn enorme aanhang bij de Turkse diaspora in Europa?
(De Witte Merel Everberg)

57ste vogeltentoonstelling De Witte Merel
Vereniging De Witte Merel Everberg organiseert op zaterdag 28 en zondag 29 oktober haar jaarlijkse vogeltentoonstelling in het OC Oud Gemeentehuis in Everberg. Op zaterdag wordt er vanaf 19 u. gestart, op zondag vanaf 7 u. Op zondag vindt van 7 tot 13 u. ook een grote vogelverkoop plaats en is
er een roofvogelshow in de grote vergaderzaal.
Zaterdag 28 oktober vanaf 19 u.
Zondag 29 oktober van 7 tot 20 u. – vogelverkoop tot 13 u.
OC Oud Gemeentehuis
Kosteloos
Meer info: 0496 57 37 02
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Jaks !
GEMEENTEBESTUUR

Veilig fuiven in Kortenberg... met slechts je identiteitskaart op zak!

Sinds 1 juli 2017 kan gemeente Kortenberg een Safe Party Zone
maken van bepaalde fuiven of evenementen.
Wat wil dit zeggen?
Op een fuif of evenement dat een Safe Party Zone is, wordt er extra aandacht besteed aan veiligheid. De organisatoren van de meeste fuiven
hebben een opleiding tot ‘fuifcoach’ gevolgd en weten dus welke aspecten belangrijk zijn om een fuif veilig te laten verlopen, maar via de Safe
Party Zone worden organisatoren nog extra geholpen. Safe Party Zone is
namelijk een pakket dat ervoor zorgt dat gekende amokmakers en drugsdelinquenten geen kans krijgen. Zij kunnen immers een toegangsverbod
voor maximaal één jaar opgelegd krijgen, ongeacht op welke locatie de
fuif of het evenement doorgaat.
Zowel voor organisatoren als voor fuifgangers (en hun ouders) is de Safe
Party Zone dus een pluspunt: organisatoren zijn immers niet gebaat met
relschoppers die hun fuif onveilig maken en jongeren (en hun ouders)
kunnen ervan uitgaan dat er op fuiven of evenementen met dit label
extra aandacht wordt besteed aan veiligheid.
Kom je dus fuiven? Kijk zeker na of de fuif werkt met het Safe Party Zonelabel en vergeet je identiteitskaart niet!
Hoe werkt het en hoe herken je een Safe Party Zone-fuif of
-evenement?
Fuiven of evenementen die werken met de Safe Party Zone herken je aan
het speciaal hiervoor ontworpen logo. Dit logo wordt opgenomen in alle
promo van desbetreffende fuif of evenement: tickets, affiches, flyers en
sociale media.
Heb je dit logo dus gezien op een affiche van een fuif of evenement waar
jij naartoe wil? Vergeet dan zeker jouw identiteitskaart niet!

Op de avond van de fuif of het evenement wordt aan de ingang een
identiteitsscan gedaan via computers. Er zal jou gevraagd worden om je
identiteitskaart in een eID-lezer te plaatsen. Je hebt het recht om dit te
weigeren, maar dan mag je de fuif of het evenement niet betreden.
Wanneer je identiteitskaart in de eID-lezer zit, zoekt de Safe Party Zonesoftware naar een match met personen die een toegangsverbod kregen
opgelegd. Indien er een match volgt, krijgt deze persoon een ‘rood licht’
en mag hij of zij niet binnen. De aanwezige professionele security en/of
politie zorgt ervoor dat dit toegangsverbod afgedwongen wordt. Wanneer iemand met een toegangsverbod de fuif of het evenement toch
binnenkomt, kan hij of zij een GAS-boete opgelegd worden die kan oplopen tot 350 euro.
Wanneer je ‘groen licht’ krijgt na de scanning, mag je zonder probleem de
fuif of het evenement betreden en kan je avondje plezier starten!
Meer info over het huisreglement, dat van toepassing is op fuiven met
het Safe Party Zone-label en op grond waarvan je dus al dan niet een
verbod opgelegd kan krijgen, en hoe het opleggen van een toegangsverbod dan precies in zijn werk gaat, vind je via www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Jeugd / Safe Party Zone-label).
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(Jeugdraad Kortenberg)

Toernee General en Kidsnamiddag
De jeugdraad is een adviesraad van de gemeente waarin leden van de
verschillende jeugdverenigingen en jeugdhuizen zetelen, maar waar ook
onafhankelijke jongeren aan kunnen deelnemen. Het doel van de jeugdraad is om het gemeentelijk beleid advies te geven betreffende jeugdaangelegenheden en over de planning en de bouw van aangepaste infrastructuur. Deze adviezen worden verleend op initiatief van de jeugdraad
of op verzoek van de gemeentelijke overheid.
De jeugdraad komt 1 keer per maand samen om alle zaken die hen
bezighouden te bespreken en indien nodig adviezen te schrijven.
De jeugdraad wil het contact, overleg en de samenwerking tussen de
plaatselijke jeugd en de verenigingen bevorderen, alsook de samenwerking tussen de gemeente en de jeugdverenigingen. Hiervoor organiseert
de jeugdraad het Toernee General-weekend dat dit jaar aan zijn
19de editie toe is!
Toernee General
Elk jaar organiseert de jeugdraad in samenwerking met de jeugdverenigingen en jeugdhuizen het Toernee General-weekend. Tijdens dit feestweekend organiseren de leden op vrijdagavond en zaterdagmiddag
activiteiten voor de jonge en iets minder jonge jeugd van Kortenberg om
op zaterdag af te sluiten met een knalfuif.
Dit jaar wordt het oude concept in een nieuw jasje gestoken om het evenement toegankelijker maken voor alle jeugd in Kortenberg.

Vrijdag 27 oktober
Op vrijdag organiseert de jeugdraad aan de lokalen van Scouts&Gidsen
Kortenberg het TG-café. Kom gezellig iets drinken bij een vuurtje of neem
deel aan enkele topactiviteiten waaronder een rodeostier en een winkelkarrace, en bemachtig je inkom voor de fuif op zaterdagavond.
Zaterdag 28 oktober
Op zaterdag organiseren de leden van de jeugdraad hun jaarlijkse Kidsnamiddag. Ook deze zal plaatsvinden aan de scoutslokalen in Kortenberg. Dit
jaar wordt de namiddag ietsjes anders ingevuld. Op de terreinen van de
scouts, de speeltuin en een deel van de parking van GC Colomba zal je
verschillende standjes kunnen ontdekken. Iedere stand presenteert typische activiteiten van de jeugdbeweging die deze stand openhoudt. Hier
kunnen kinderen meedoen aan verschillende activiteiten om zo hun eigen
deelgemeente te vertegenwoordigen. Zo wordt er ontdekt welke deelgemeente van Kortenberg de beste is: Meerbeek, Everberg, Erps-Kwerps of
Kortenberg? De Kidsnamiddag is dus niet enkel bedoeld voor kinderen uit
een jeugdbeweging, maar, zoals hierboven al vermeld, voor alle jeugd van
Kortenberg. Ook voor de allerkleinsten zal er animatie voorzien worden en
ouders kunnen ook van dit alles meegenieten aan het TG-café dat gedurende de hele Kidsnamiddag open zal zijn. Kom dus zeker jouw deelgemeente vertegenwoordigen!
Meer info en inschrijven: via de leiding van Chiro Erps-Kwerps,
Chiro Flurk Everberg of Scouts&Gidsen Kortenberg of 0499 72 51 77 of
https://www.facebook.com/Jeugdraad-Kortenberg
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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
Zo 1/10/17 van
11:00 tot 13:00
Zo 1/10/17 van
11:30 tot 15:00
Zo 1/10/17 om
14:30
Zo 1/10/17 van
17:00 tot 22:00
Di 3 /10/17 om
19:00
Di 3 /10/17 van
19:30 tot 21:30
Woe 4/10/17 van
14:00 tot 15:00
Woe 4/10/17 ,
woe 11/10/17 en
ma 16/10/17 van
20:00 tot 22:00
Do 5/10/17 van
13:30 tot 16:30
Do 5/10/17 van
20:00 tot 22:00
Vrij 6/10/17 van
20:00 tot 22:00
Za 7/10/17 van
07:40 tot 19:30
Za 7/10/17 tot
ma 9/10/17 om
14:00
Za 7/10/17 om
17:00
Zo 8/10/17 van
9:00 tot 11:30
Zo 8/10/17 van
9:00 tot 12:00
Zo 8/10/17 van
9:30 tot 12:00
Ma 9/10/17 van
19:30 tot 22:00

Wat

Organisator

Wandeling Diep in het bos

Gezinsbond Erps-Kwerps

Vlaamse kost

N-VA Kortenberg

Regiowandeling Keerbergen Gidsenbond Dijleland

Waar

Info

Brasserie rusthuis ErpsKwerps
OC Berkenhof

€ 6 leden,
gezinsbond.erpskwerps@gmail.com
https://kortenberg.n-va.be/

De Marcken, de
Merckenplein, Keerbergen
Vertrek: OC Berkenhof

Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
www.toerismevlaanderen.be
www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29

OC Berkenhof

Kosteloos
enquete@kortenberg.be
€ 33 (€ 25 reductietarief Vormingplus),
info@vormingplusob.be, 016 52 59 00
Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
€ 20, € 15 euro,
femma.kortenberg@gmail.com of
0485 35 97 97

Totem, Cirque du Soleil

vtbKultuur

Presentatie resultaten
Grote Kortenberg-enquête
Lang leve de oogst,
milieuvriendelijk bewaren
Vertelmomenten in de Bib:
afspraak op de kermis!
After Work Party!

Gemeente Kortenberg en
Charterstuurgroep
Vormingplus Oost-Brabant i.s.m.
Milieudienst Kortenberg
Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Femma Kortenberg

GC Colomba

Hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg

Kosteloos, http://www.kvlv-everberg.be

Straal van kop tot teen:
workshop met
Claudia Van Avermaet
Ierland, beeldreportage

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

€ 5, sociaal tarief mogelijk,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

vtbKultuur

Oude Abdij Kortenberg

Hoogstraten, land van Mark
en Merkske
Kermis Kortenberg

vtbKultuur

Vertrek: OC Berkenhof
Dr. V. De Walsplein

€ 7, € 6 leden,
www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29
€ 65, € 60 leden,
www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29
www.kortenberg.be

Spaghettifestijn

Jump-up vzw

OC Berkenhof

www.jump-up.be

Tweedehands
speelgoedbeurs

Femma Erps-Kwerps i.s.m. Gezinsbond
Erps-Kwerps

Polyvalente zaal ErpsKwerps

Warandebosgezwam:
paddenstoelenwandeling
Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg
Kookles 'Courgette en
pompoen'

Milieudienst Kortenberg

GC Colomba

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

€ 6, € 4 leden Femma/Gezinsbond,
annemie.magnus@telenet.be,
02 759 44 23 of 02 759 98 67
Kosteloos, milieu@kortenberg.be,
02 755 30 70
Kosteloos, 02 759 68 13

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg

€ 6, www.kvlv-everberg.be

OC De Zolder
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Wanneer
Di 10/10/17 van
9:00 tot 16:00
Di 10/10/17 van
14:00 tot 15:00
Woe 11/10/17
om 14:00
Woe 11/10/17 van
20:00 tot 22:00
Woe 11/10/17
om 20:00
Do 12/10/17 van
19:30 tot 22:30
Vrij 13/10/17 van
14:00 tot 16:00
Za 14/10/17 van
14:00 tot 19:00 en
zo 15/10/17 van
11:00 tot 17:00
Za 14/10/17 van
17:00 tot 20:00
Za 14/10/17 van
18:00 tot 22:00
Za 14/10/17 om
19:00
Za 14/10/17 van
19:30 tot 22:30
Za 14/10/17 van
20:00 tot 22:00
Zo 15/10/17 van
9:00 tot 17:00
Zo 15/10/17 van
09:00 tot 16:00
Zo 15/10/17 van
10:00 tot 12:00
en van 13:00 tot
18:00
Zo 15/10/17 van
13:30 tot 18:00
Zo 15/10/17 tot
ma 16/10/17 om
14:00
Zo 15/10/2017 van
14:00 tot 15:00
Ma 16/10/17 van
19:00 tot 20:30
Ma 16/10/17 en
ma 23/10/17 van
20:00 tot 22:00
Di 17/10/2017
om 19:00
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Wat

Organisator

Waar

Sporteldag (55+)

Sportdienst

Sporthal Kortenberg

Lezing ‘Ondeugend ouder
worden’ door Zaki
Regiowandeling
Oud-Heverlee

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Gidsenbond Dijleland

Parking Gemeentehuis,
Gemeentehuisstraat 2,
Vaalbeek
OC Berkenhof

Politiek is saai. Niks van!

CD&V Kortenberg en Oranjeclub

Info
€ 4, sociaal tarief mogelijk,
sport@kortenberg.be, 02 755 30 70
€ 5, sociaal tarief mogelijk,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
www.toerismevlaanderen.be
Kosteloos, http://www.oranjeclub.be of
info@kortenberg.cdenv.be
Kosteloos, movieblues@upckuleuven.be

Niets dan de waarheid!?
UPC KULeuven, campus Kortenberg
Movie Blues: 'Stories We Tell'
Kookdemo: slow food
Femma Erps-Kwerps

Congrescentrum UPC
KULeuven
OC De Zolder

Kritisch en gezond!

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat, Erps-Kwerps
OC Berkenhof

Kosteloos, 02 759 44 93

GO! basisschool Hertog Jan

GO! basisschool Hertog Jan

www.hertogjan.be

Rode Kruis Kortenberg

OC Berkenhof

http://kortenberg.rodekruis.be

SAMANA Erps- Kwerps

Wijn, voor een beter 'samen' Lionsclub Kortenberg
zijn!
Spaghettifestijn GO!
basisschool Hertog Jan
Spaghettiavond

€ 10 – € 7 leden

Kosteloos, lionskortenberg2@gmail.com

Herfstconcert 'Muzikale
herfstklanken'
Concert 'Crossroads'

KM De Jonge Fanfare Meerbeek

OC Atrium

€ 6, infodvsdjf@gmail.com

Popkoor Dames en Heren

GC Colomba

Nacht van de Duisternis

Milieudienst Kortenberg

Park van de Oude Abdij

Dagtocht 20 km te Borgloon

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

€ 15, € 6 kinderen, € 12 vvk,
http://www.damesenheren.be
Kosteloos, milieu@kortenberg.be,
02 755 30 70
Kosteloos, 0470/768 956

Grote tweedehands
snuffelmarkt

De Snuffelaars

Polyvalente zaal ErpsKwerps

Opendeurdag Erfgoedhuis
Kortenberg

Erfgoedhuis Kortenberg

Tweede Wereldmarkt

GROS

Kermis Meerbeek
Dag van de Trage Weg

Gemeentebestuur Kortenberg

Week van de armoede:
Vrijwilligerscafé
Naaien met de naaimachine

Welzijnshuis

Week van de armoede:
Ervaringsdeskundige aan
het woord

KVLV Everberg
Dienstencentrum Kortenberg

Vrije toegang, € 6 per standplaats,
reservatie standplaats:
02 759 54 58 na 18.30 u.
Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, Kosteloos, monique.meys@telenet.be of
Erps-Kwerps
henri.vannoppen@telenet.be
GC Colomba
Sint-Antoniusstraat

info@gros-kortenberg.be,
www.gros-kortenberg.be
www.kortenberg.be

Bezoekerscentrum
'Groene vallei'
OC Berkenhof,
Ontmoetingsruimte
Parochiezaal Everberg

Kosteloos, mobiliteit@kortenberg.be,
02 755 30 70
Kosteloos, vrijwilligers@kortenberg.be of
0491 996 235
€ 20, www.kvlv-everberg.be

OC Berkenhof,
Ontmoetingsruimte

Kosteloos, inschrijven via de UiTbalie,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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Wanneer

Wat

Bloemschikken
Di 17/10/17 tot
do 19/10/17 van
19:30 tot 22:30 en
op woe 18/10/17
van 9:30 tot 12:30
en van 13:30 tot
16:30
Di 17/10/17 om Infoavond: Groepsaankopen
20:00
PV-zonnepanelen en
dakisolatie
Woe 18/10/17
Week van de armoede:
om 14:00
Belevingsspel rond
kinderarmoede 'Uit de boot'
Woe 18/10/17 en Pilates
woe 25/10/17 van
20:00 tot 21:00
Do 19/10/17 van Week van de armoede: Soep
10:00 tot 12:00
op de stoep
Do 19/10/17 van Infonamiddag: Omgaan met
14:00 tot 15:30
kanker
Do 19/10/17 van
19:30 tot 22:30
Do 19/10/17 van
20:00 tot 22:00
Vrij 20/10/17 van
14:00 tot 16:00

Bloemschikken

Infoavond: Winterklaar
maken van uw kringlooptuin
Mantelzorgwerking:
gespreksgroep, grenzen
stellen in mantelzorg
Vrij 20/10/17 van Workshop 'duurzame
19:30 tot 22:30
schoonmaakproducten' zelf
maken
Pastafestival
Za 21/10/2017
van 17:30 tot
20:30
Zo 22/10/17 van
Ochtendwandeling 8 km te
9:30 tot 12:00
Meerbeek
Zo 22/10/17 van Aperitiefconcert met Don10:30 tot 12:00
Paul Kahl, saxofoon
Ma 23/10/17 van Digitale Week: Voordracht
10:00 tot 12:00
'Hoe kan ik best met
Windows 10 werken'

Organisator

Waar

Die Blomme

GC Colomba

€ 55, miafransen@telenet.be, 02 759 43 34

IGO i.s.m. het Provinciaal Steunpunt
Duurzaam Bouwen

Administratief Centrum,
zaal 3.1

Welzijnshuis i.s.m. Bibliotheek
Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, sam.deraeymaeker@igo.be,
016 35 29 71 of www.vlaamsbrabant.be/
groepsaankoop
Kosteloos, inschrijven via de UiTbalie,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Welzijnshuis

Dr. V. De Walsplein

Dienstencentrum Kortenberg

OC Berkenhof, Lokaal 0.4

KVLV Meerbeek

OC Atrium

€ 0,50 voor een kommetje soep t.v.v.
'Samen tegen armoede'
Kosteloos,
dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224
kvlv.meerbeek@yahoo.com

Milieudienst Kortenberg

Administratief Centrum,
zaal 3.1
OC Berkenhof,
Ontmoetingsruimte

Dienstencentrum Kortenberg

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg

Basisschool De Klimop

Polyvalente zaal ErpsKwerps

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrekplaats Dr. V. De
Walsplein
Oude Abdij Kortenberg

vtbKultuur
Dienstencentrum Kortenberg

OC Berkenhof, zaal
Harmonie

Digitale Week: Voordracht
'Da's toch handig, dat
internet'

Dienstencentrum Kortenberg

OC Berkenhof, zaal
Harmonie

Woe 25/10/17 van Digitale Week: Workshop
9:00 tot 12:00
'Mijn computer doet niet
wat ik wil'

Dienstencentrum Kortenberg

OC Berkenhof, zaal
Harmonie

Woe 25/10/17
om 14:00

Gidsenbond Dijleland

Monument op de
Vredeplaats (kruising
Vredeplaats en Koningin
Astridlaan, Kraainem)

Di 24/10/17 van
10:00 tot 12:00

Regiowandeling Kraainem

Info

Kosteloos,
milieu@kortenberg.be, 02 755 30 70
Kosteloos,
dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224
€ 10, www.kvlv-everberg.be

Inschrijven en gerechten bestellen:
02 759 64 59, deklimop@kortenberg.be of
www.deklimop.net
Kosteloos, 0472/910 895
€ 16, € 14 vvk, € 2 korting leden,
www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29
€ 3 inwoners, € 6 niet-inwoners,
sociaal tarief mogelijk,
inschrijven via de UiTbalie,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
€ 3 inwoners, € 6 niet-inwoners,
sociaal tarief mogelijk,
inschrijven via de UiTbalie,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
€ 3 inwoners, € 6 niet-inwoners,
sociaal tarief mogelijk,
inschrijven via de UiTbalie,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
www.toerismevlaanderen.be
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Wanneer
Woe 25/10/17 van
20:00 tot 22:00
Do 26/10/17, vrij
27/10/17, ma
30/10/17 en vrij
3/11/17, telkens
van 9:00 tot 12:00
Do 26/10/17,
vrij 27/10/17,
ma 30/10/17 en
vrij 3/11/17,
telkens van 13:15
tot 16:15
Do 26/10/17 van
13:45 en 17:45
Do 26/10/17 om
19:15
Do 26/10/17 van
19:30 tot 22:30
Do 26/10/17 om
20:00
Vrij 27/10/17 van
20:00 tot 22:00
Vrij 27/10/17 van
20:00 tot 22:00
Vrij 27/10/17 van
20:00 tot 23:00
Vrij 27/10/17 om
20:00

Za 28/10/17 van
9:00 tot 11:30
Za 28/10/17 van
09:00 tot 12:00
Za 28/10/17 van
10:00 tot 12:00
Za 28/10/17 van
14:00 tot 17:00
Za 28/10/17 om
19:00 en zo
29/10/17 van
07:00 tot 20:00
Zo 29/10/17 van
8:15 tot 17:00
Ma 30/10/17 tot
vrij 3/11/17
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Wat

Organisator

Het nieuwe Turkije van
vtbKultuur
Erdogan
Digitale Week: Cursus 'Tablet Dienstencentrum Kortenberg
met Android-besturing voor
beginners'

Digitale Week: Cursus
Smartphone met Androidbesturing voor beginners'

Dienstencentrum Kortenberg

Dansnamiddag voor
senioren
Infoavond: Voordelen van
sociaal huren en verhuren
@pptijd! Apps voor
smartphones en tablets
Lezing: Typisch tieners
Creaclub – Armband in
rocailles
Filmvoorstelling in de Bib:
‘Ex Machina’
Culinaire wijnavond:
5-gangen wildgerechtjes
Toernee General-café

Digitale Week: Digidokter in
de Bib: workshop
‘Mediawijze (groot)ouders’
Digitale week: 3D-printen
Gegidst bezoek
anthuriumkwekerij
AnthurMiddendorp
Toernee General
Kidsnamiddag

Waar
OC Berkenhof
OC Berkenhof, zaal
Harmonie

OC Berkenhof, zaal
Harmonie

GC Colomba

Info
€ 9, € 8 vvk, € 1 korting leden,
www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29
€ 3 inwoners, € 6 niet-inwoners per sessie
– € 12 of € 24 voor de volledige reeks,
sociaal tarief mogelijk,
inschrijven via de UiTbalie,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
€ 3 inwoners, € 6 niet-inwoners per sessie
– € 12 of € 24 voor de volledige reeks,
sociaal tarief mogelijk,
inschrijven via de UiTbalie,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Kosteloos,
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
www.kortenberg.be
Kosteloos, 0471 85 03 77,
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
€ 14 (€ 11 reductietarief Vormingplus),
info@vormingplusob.be, 016 52 59 00
Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
0497 16 60 21 (na 19u),
www.kvlv-everberg.be
Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
€ 77, € 69 leden,
www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29
Inschrijven via leidingsploeg,
0499 72 51 77,
www.facebook.com/
Jeugdraad-Kortenberg
Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Woonwijzer i.s.m. SVK Webra

Administratief centrum

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

OC Berkenhof
Bibliotheek Kortenberg

KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

vtbKultuur

OC Berkenhof

Jeugdraad Kortenberg

Lokalen Scouts&Gidsen
Kortenberg, Colombastraat
33

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

vtbKultuur

Vertrek: OC Berkenhof

Jeugdraad Kortenberg

Kosteloos, 0499 72 51 77,
www.facebook.com/
Jeugdraad-Kortenberg
Kosteloos, 0496 57 37 02

Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
€ 6, € 5 leden,
www.vtbkultuur.be of 0475 31 57 29

57ste vogeltentoonstelling

De Witte Merel Everberg

Lokalen Scouts&Gidsen
Kortenberg,
Colombastraat 33
OC Oud Gemeentehuis

Nationale Wandeldag
Gezinssport Vlaanderen te
Maldegem-Kleit
Speelplein Alles Kids: Toen
de dieren nog spraken...

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 02 759 54 64

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

€ 6 per dag, sociaal tarief mogelijk,
www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Vakantieaanbod)
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Wanneer

Wat

Organisator

Ma 30/10/17 tot
vrij 3/11/17

A-teens: Toen de dieren nog
spraken...

Ma 30/10/17 van Digitale week:
10:00 tot 12:00
Programmeren van mBot
robots
Ma 30/10/17 van ZAP: Skiën of snowboarden
12:00 tot 17:30
in Peer

Waar

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Dienst Vrije Tijd

Vertrek: GC Colomba

Di 31/10/17 van
9:00 tot 12:00

Digitale Week: Workshop 'Is
mijn pc veilig?'

Dienstencentrum Kortenberg

OC Berkenhof, zaal
Harmonie

Di 31/10/17 van
13:30 tot 15:30

Film: Brammetje Baas (6+)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

Di 31/10/17 van
15:30 tot 17:30

Film: Rintje (4+)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

Do 2/11/17 van
9:00 tot 16:00

Grabbelpas: Op dinojacht in Dienst Vrije Tijd
het museum voor
Natuurwetenschappen in
Brussel (samen met
speelpleinwerking Alles Kids)
Digitale Week: Voordracht
Dienstencentrum Kortenberg
'Online bankieren'

Sporthal Colomba

Digitale Week: Maak je eigen Bibliotheek Kortenberg
online game met Sketch
Nation
Digitale Week: Inleiding op Bibliotheek Kortenberg
Arduino

Bibliotheek Kortenberg

Do 2/11/17 van
9:00 tot 12:00

Do 2/11/17 van
10:00 tot 12:00
Vrij 3/11/17 van
9:30 tot 13:00

OC Berkenhof, zaal
Harmonie

Bibliotheek Kortenberg

Info
€ 6 per dag, sociaal tarief mogelijk,
www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Vakantieaanbod)
Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
€ 15 per dag, sociaal tarief mogelijk,
www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Vakantieaanbod)
€ 3 inwoners, € 6 niet-inwoners,
sociaal tarief mogelijk, inschrijven via de
UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80
€ 4, € 3 leden Gezinsbond,
sociaal tarief mogelijk, www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Vakantieaanbod)
€ 4, € 3 leden Gezinsbond,
sociaal tarief mogelijk, www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Vakantieaanbod)
€ 8 per dag, sociaal tarief mogelijk,
www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Vakantieaanbod)

€ 3 inwoners, € 6 niet-inwoners,
sociaal tarief mogelijk,
inschrijven via de UiTbalie,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Adressen
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC 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 22 80
02 755 22 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
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

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)
De dienst Burgerzaken zal uitzonderlijk gesloten zijn op
maandag 16 oktober
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.

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

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
Dit moet ten laatste op 25 september 2017 gebeuren voor het november
nummer en ten laatste op 25 oktober 2017 voor het december
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.

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70
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 november 2017. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 september 2017
worden ingediend. Voorstellen voor het decembernummer van Zoeklicht
moeten ten laatste op 25 oktober 2017 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 28 september 2017 om 11 u.
op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

www.digitaleweek.be

