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Onderwijs
Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50/min.) of op www.apotheek.be.

Wachtdienst huisartsen

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 1733 (zonaal tarief 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.

Wachtdienst tandartsen

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

Wachtdienst dierenartsen
(na telefonische afspraak)

Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
1-2 september: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
8-9 september: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
15-16 september: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
22-23 september: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
29-30 september: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62



Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse,
Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
2 september (vanaf 9 u.): Animal Care – Dr. Lievens – 02 759 39 21
22-23 september: 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 3 september van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van
het Welzijnshuis. Gelieve vooraf contact op te nemen om een afspraak
vast te leggen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket
van Woonwijzer. Woonwijzer is bereikbaar op 0471 85 03 77 of
via kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Iedere woensdag
is er spreekuur van 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum
(dienst Ruimtelijke Ordening).

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

Kosteloos veiligheidsadvies woning
016 85 34 00
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
www.politieherko.be

Huisvuilkalender

Vrijdag 7 september: grofvuil (betalend, op afroep)
Vrijdag 14 september: gft, huisvuil en oude metalen (op afroep)
Maandag 17 september: pmd en papier en karton
Maandag 24 september: zachte plastics
Vrijdag 28 september: huisvuil en gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Kosteloos fietsgraveren

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

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

Hebt u klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen?
Meld deze dan aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
•	per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal,
City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
pz.herko@police.belgium.eu - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep 02 238 96 99
Storing rioleringsstelsel 02 238 96 99
Melding verstopte rioolslikker 02 254 11 40
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 02 238 96 99
Melding verstopte rioolslikker 02 254 11 40
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
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Gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2018
GEMEENTEBESTUUR

• De gemeenteraad keurde de jaarrekening voor 2017 van het OCMW goed.
• De gemeenteraad bekrachtigde de goedkeuring van de dadingsovereenkomst en van de vrijwaringsovereenkomst met de TMVW – een
vennoot die instond voor het beheer van IWVB en die daarvoor een
beroep deed op Vivaqua – door het schepencollege op 8 juni 2018.
Deze overeenkomsten werden opgesteld in het kader van de vroegtijdige ontbinding van de IWVB waartoe de gemeente Kortenberg samen
met andere gemeenten in november 2017 bij meerderheid heeft
beslist. Om het lopende geschil met de IWVB definitief financieel af te
handelen zal de gemeente Kortenberg een bedrag van 1.114.837 euro
exclusief btw betalen voor de overdracht van het drinkwaterdistributienetwerk en andere activa naar De Watergroep. In hetzelfde dossier
bekrachtigde de gemeenteraad ook de goedkeuring door het schepencollege op 8 juni 2018 van de overnameakte die met De Watergroep
werd afgesloten, waardoor het drinkwaternet vanaf 1 januari 2018 door
deze partij wordt beheerd. Voor de overname van het net ontvangt de
gemeente 1.994.783 euro. De gemeente ontvangt een aandelenpakket
ter waarde van 561.000 euro in De Watergroep. Alle overeenkomsten
dienden reeds bij hoogdringendheid te worden goedgekeurd door het
schepencollege om het dossier tijdig en samen met de andere gemeenten te kunnen afsluiten.
• De gemeenteraad keurde de verlenging goed van de kaderovereenkomst tussen de gemeente Kortenberg en netbeheerder Iverlek met
het oog op ondersteuningsactiviteiten – zoals studie- en projectovereenkomsten – voor energiebesparing, (hernieuwbare) energie en
energie-efficiëntie. De overeenkomst wordt verlengd tot 1 april 2019.
• De gemeenteraad stelde het definitieve, vereenvoudigde ontwerp van
algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening vast. In dit
document zijn de regels opgenomen in verband met het bouwen van
eengezinswoningen, meergezinswoningen en groepswoningbouw,
parkeervoorzieningen en fietsstalplaatsen, cultuurhistorisch erfgoed
en het opdelen van eengezinswoningen in Kortenberg. De minimale
kwaliteitseisen voor eengezinswoningen en woongebouwen, de voorschriften voor het evalueren van cultuurhistorisch erfgoed, groenvoorzieningen en bouwtechnische aspecten zijn hierin omschreven. Deze
algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening dient nog
door de Deputatie te worden goedgekeurd en zal in werking treden na
publicatie in het Belgisch Staatsblad.
• Het arbeidsreglement voor het personeel van het gemeentelijk onderwijs in Kortenberg werd aangepast, dit omdat het lesrooster in de scholen De Negensprong en De Klimop met ingang van 1 september 2018
lichtjes wijzigt in het kader van het KIVA-project tegen pesten op school.
• De gemeenteraad besliste om het besluit van 7 mei 2018 over de aanpassing van de capaciteitsbepaling en de inschrijvingsprocedure voor
het gemeentelijk onderwijs in Kortenberg op te heffen en te vervangen.
In basisschool De Klimop wordt de capaciteit per geboortejaar voor de

•

•

•

•

•

•

•
•

kleuterklassen en voor de leerjaren van de lagere school vastgesteld op
maximum 25. Dit maximumaantal moet worden gerespecteerd om de
kwaliteit van het onderwijs en om het welbevinden van leerlingen en
leerkrachten te garanderen.
De gemeenteraad besliste om een beroep te doen op de aankoopcentrale van de stad Brugge voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postverwerking via een raamcontract. Zo moet de
gemeente niet zelf een bestek opstellen en kan zij, omwille van de
schaalgrootte van het raamcontract, genieten van betere financiële
voorwaarden. Dat betekent voor de gemeente dus een besparing aan
tijd en geld.
De gemeenteraad keurde de huurkoop goed van een verplaatsbare
beamer met floor display voor een periode van 60 maanden vanaf 1
september 2018. De beamer zal in de gemeentelijke basisschool van
Everberg gebruikt worden voor de kleuters. De maandelijkse huurprijs
bedraagt 83,49 euro, inclusief btw. Na 60 maanden wordt de verplaatsbare beamer eigendom van de gemeente.
Op 5 december 2016 keurde de gemeenteraad een intentieverklaring
goed voor het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met de kerkfabriek van Sint-Martinus en Lodewijk te Everberg met betrekking tot het
uitbreiden van de chirolokalen te Everberg. Op 7 mei 2018 keurde de
gemeenteraad de ontwerpakte goed. Nu stelde de gemeenteraad de
jaarlijkse cijns vast op 11.000 euro.
In de stedenbouwkundige vergunning die werd afgeleverd voor
Residentie Bareel op de hoek van de Stationstraat met de
Leuvensesteenweg in Kortenberg was als voorwaarde opgelegd dat de
bouwheer 20 ondergrondse parkeerplaatsen kosteloos diende af te
staan aan de gemeente Kortenberg. De bedoeling hiervan was dat de
gemeente Kortenberg parkeerplaatsen voor omwonenden wenste te
voorzien. De ontwerpakte voor de kosteloze afstand van deze 20 ondergrondse parkeerplaatsen werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed voor de aankoop van
een woning met grond in de Kloosterstraat 22 in Kortenberg voor een
bedrag van 245.000 euro (exclusief kosten). Deze woning ligt in de
buurt van de gemeenteschool De Regenboog en paalt aan gemeentelijk domein. Ze wordt verworven voor openbaar nut. Het gemeentebestuur wil hiermee de nodige ruimte beschikbaar stellen voor de noodzakelijke uitbreiding van ‘De Regenboog’.
Ter hoogte van het eigendom langs de Nederokkerzeelsesteenweg, perceel 2de afdeling, sectie C deel nr. 194/G/2 worden enerzijds een strook
grond van 82 ca voor openbare wegenis en anderzijds een zone voor
dreven van 3 a 51 ca gratis afgestaan aan de gemeente Kortenberg om
in te lijven in het openbaar domein, dit in het kader van een verkaveling.
De gemeenteraad nam kennis van de aanstelling van rechtswege van
Leen Ceuppens, gemeentesecretaris, als algemeen directeur.
De gemeenteraad besliste dat algemeen directeur Leen Ceuppens in
geval van afwezigheid of verhindering bij vergaderingen van de
OCMW-raad en van het vast bureau van het OCMW zal worden vervangen door Roeland Maes.
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• De gemeenteraadsleden nemen kennis van briefwisseling gericht aan
schepenen en gemeenteraadsleden.
• Ook volgende punten werden besproken: het uitlenen van kunstwerken, een mobiele bibliotheek, de aanpak van het gebouw Belgostock
op de Leuvensesteenweg, bewarende maatregelen om nieuwe wateroverlast te voorkomen bij werken aan de Sterrebeeksesteenweg.
• De gemeenteraad keurde de aanstelling goed van Roeland Maes,
OCMW-secretaris, als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente
Kortenberg. De adjunct-algemeen directeur zal de algemeen directeur
ondersteunen bij de organisatieontwikkeling en bij de juridische aspecten en zal ook fungeren als diensthoofd van het Welzijnshuis, met
lijnverantwoordelijkheid tot de cellen van dit Welzijnshuis.
• De gemeenteraad machtigde gemeenschapswacht Tom Belis tot het
vaststellen van inbreuken op het gemeentelijk retributiereglement van
de blauwe zones in Kortenberg en tot het vaststellen van inbreuken bij
stilstaan en parkeren, die kunnen leiden tot een gemeentelijke sanctie.
Ook Davy Vannuvel, GAS-ambtenaar, zal voortaan kunnen optreden
tegen deze laatste inbreuken. Zware parkeerboetes, die worden uitgeschreven wanneer de veiligheid van de weggebruikers in gevaar is, of
parkeerboetes in combinatie met andere verkeersovertredingen, worden nog steeds uitsluitend door de politie toegekend.

Volgende gemeenteraad
Maandag 3 september 2018. 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.

Lokale Economie
DE KORTENBERGSE CADEAUBON
GEMEENTEBESTUUR

In de week van 17 september lanceert de gemeente Kortenberg de
‘Kortenbergse Cadeaubon’. De Kortenbergse Cadeaubon is een digitale
geschenkkaart die u iemand cadeau kunt doen voor elke gelegenheid en die
kan worden gebruikt als betaalmiddel bij de aangesloten Kortenbergse
ondernemers. De Kortenbergse Cadeaubon kunt u kopen in het Administratief
Centrum. Hij is in handig bankkaartformaat verkrijgbaar voor 10 of 25 euro.
Uiteraard kunnen combinaties van deze bedragen ook. Na activatie wordt/
worden de cadeaubon(s) meegegeven in een kleurrijke verpakking. De verpakking kost 1 euro. Dus bent u op zoek naar een leuk cadeau voor een jarige,
een jubilaris of gewoon een cadeautje omdat het kan? Koop dan de
Kortenbergse Cadeaubon, het leukste cadeautje in Kortenberg!
Alle info en de lijst van de deelnemende handelaars en ondernemers vindt u
op ondernemen.kortenberg.be/kortenbergse-cadeaubon. De deelnemende
handelaars zult u binnenkort in het straatbeeld ook herkennen aan de sticker
op hun etalage.

CADEAU
BON
€ CADEAU
10 BON
€

10

CADEAU
BON
€ CADEAU
25 BON
€

25
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(UNIZO Kortenberg i.s.m. Raad voor Lokale Economie)

NAZOMERSE POP-UP AVONDMARKT

KORTENBERGSE KLANTENDAG
Met steun van de Raad voor Lokale Economie Kortenberg organiseert
UNIZO Kortenberg op zaterdag 22 september ter gelegenheid van de
‘Dag van de Klant’ de Kortenbergse Klantendag annex braderie. Een verkeersvrije Leuvensesteenweg tussen het Craenenplein en de
Stationstraat-Karterstraat is opnieuw de plaats waar alles gebeurt en dit
van 12 tot 19 u. Net als vorig jaar staan hoevewinkels en streekproducten extra in de kijker. Optredens van diverse muziekgroepen en demonstraties van verschillende verenigingen kleuren de dag. Voor een klein of
groot hongertje of het smeren van een droge keel kunt u terecht bij de
talrijke eet- en drankgelegenheden. Ook de allerkleinsten komen aan
hun trekken op één van de verschillende springkastelen.

GEMEENTEBESTUUR

Op zaterdag 29 september organiseert de gemeente Kortenberg een
‘Nazomerse Pop-Up Avondmarkt’ in Everberg van 16 tot 22 u. Kom genieten van
de gezelligheid, doe uw boodschappen op de ambachtelijke markt onder het
genot van een hapje en een drankje, terwijl de kinderen zich vermaken op het
springkasteel of in een kermisattractie. Een evenement voor jong en oud!
Wil u een stand op de ‘Nazomerse Pop-up Avondmarkt’?
Neem dan vóór 15 september contact op met de dienst Ondernemen via
ondernemen@kortenberg.be of 02 755 30 70.

Handelaars of verenigingen die willen deelnemen moeten contact opnemen met Patrick De Smedt via 02 759 59 11 of patrick@unizokortenberg.be
of met Jan Brutin via 0475 37 57 37 of janbrutin@hotmail.com.
De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 5 september.

OMLEIDING KORTENBERGSE KLANTENDAG
De Leuvensesteenweg is verkeers- en parkeervrij van 6 tot 21 u. Voor
plaatselijk verkeer is gedurende deze periode de Karterstraat opengesteld in beide rijrichtingen. Verkeer komende van Leuven kan via de
Karterstraat–Brouwerijstraat–Dr. V. De Walsplein terug op de
Leuvenseteenweg komen. In de Brouwerijstraat wordt gedurende
deze periode éénrichtingsverkeer ingesteld richting Brussel. Verkeer
komende van Brussel kan via Dr. V. De Walsplein–C. Schuermanslaan–
Beekstraat–Kiewitstraat–Karterstraat terug op de Leuvensesteenweg
geraken. In de Beekstraat geldt gedurende deze periode éénrichtingsverkeer richting Kiewitstraat. Gelieve de signalisatie te respecteren.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de E40.

Burgerzaken
GEMEENTEBESTUUR

BEGRAAFPLAATS KORTENBERG:
VERFRAAIING VAN HET KINDERPERK

De tweede stap in de verfraaiing van de begraafplaats van Kortenberg is
het aanpakken van het kinderperk. Er zullen geen graven verwijderd worden in dat perk, maar er zullen aanplantingen gebeuren die het geheel wat
aantrekkelijker maken. Op die manier zal het kinderperk een ‘warmere
uitstraling’ krijgen, in de plaats van de koude grijze steentjes die er nu
liggen. De gemeentelijke uitvoeringsdiensten zullen uiterst voorzichtig te
werk gaan zodat er geen beschadigingen worden aangebracht aan de
zerkjes. De werken zullen aanvangen in de loop van de maand september.
Het gemeentebestuur hoopt dat deze werken er zullen toe bijdragen dat
de begraafplaats een groen rustpunt wordt voor iedereen.
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Mobiliteit
HELPT U ONZE KINDEREN VEILIG NAAR SCHOOL?
GEMEENTEBESTUUR

Gezocht: gemachtigd opzichters voor een kwartiertje per dag
Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan hun kinderen met de fiets of te voet naar
school te sturen. Hoe minder auto’s in de schoolomgeving, hoe veiliger
het wordt. Bovendien hebben kinderen die te voet of per fiets naar school
gaan een streepje voor: beweging in de buitenlucht zorgt dat ze frisser op
de schoolbanken zitten. De twee gemeenschapswachten vatten gedurende een week afwisselend post aan de zes lagere scholen in onze
gemeente. De gemeente Kortenberg is binnen het kader van een actief
verkeersveiligheidsbeleid op zoek naar vrijwilligers die zich gedurende
een kwartiertje per dag, gedurende één of meerdere dagen per week,
willen inzetten om de kinderen veilig te laten oversteken.
Specifiek voor volgende kruispunten worden alvast vrijwilligers gezocht:
• Kruispunt Kwerpsebaan - Zavelstraat in Erps-Kwerps
• Kruispunt Wijnegemhofstraat - Sint-Antoniusstraat in Meerbeek

GEMEENTEBESTUUR

LANGER FIETSSTRAATTRAJECT
KORTENBERG

In 2017 werd de Kerkstraat de eerste fietsstraat in de gemeente
Kortenberg. Deze straat kwam hiervoor in aanmerking omdat ze relatief
kort is, op een route naar school ligt en in de zone 30 is gelegen. Er
werden metingen uitgevoerd om het aantal auto’s en fietsers in kaart te
brengen. Deze tellingen bevestigden dat de Kerkstraat een geschikte
locatie is.
Om het fietsen naar school verder aan te moedigen, wordt het fietsstraattraject naar en rondom de school De Regenboog verder uitgebreid
naar de Kloosterstraat en de Sint-Amandstraat.
Wat betekent het instellen van een fietsstraat voor de inwoners?
Inwoners kunnen hun woning zonder enig probleem bereiken.
De bestaande parkeerplaatsen blijven beschikbaar.
In een fietsstraat hebben fietsers absolute voorrang. Ze mogen
niet ingehaald worden. Dat heeft als resultaat dat auto’s voorrang moeten
geven aan het fietsverkeer en dat ze niet zomaar kunnen doorrijden. Op
termijn zal het ‘doorgaand verkeer’ door deze maatregel eerder kiezen
voor een andere weg, omdat anders het ‘risico’ bestaat dat het moet

Is er bij u in de buurt een kruispunt waar veel kinderen oversteken? Wil
u graag uw steentje bijdragen? Laat het ons weten, alle hulp is welkom.
De provincie Vlaams-Brabant organiseert tijdens de maand oktober
opleidingen voor kandidaat gemachtigd opzichters gedurende één
namiddag of avond. Hou Zoeklicht oktober in de gaten voor een opleidingsmoment bij u in de buurt.
wachten tot de fietsers op een rustige manier zijn doorgereden. In straten met enkelrichtingsverkeer fietsen de fietsers in de tegengestelde
rijrichting rechts van de rijbaan, net zoals vandaag al het geval is. Ook
voor het ‘tegenliggend’ fietsverkeer moeten automobilisten voorrang
geven.
Welke werken zijn nodig en wat is de planning?
De fietsstraat wordt aangeduid met de verkeersborden F111 en F113.
Er zullen markeringen in duurzame materie (thermoplast) aangebracht
worden op het wegdek.
Het gemeentebestuur hoopt op deze manier – minstens gedeeltelijk
– het doorgaand verkeer te verminderen en de snelheid van het autoverkeer te milderen. Op termijn worden de effecten van deze maatregelen geëvalueerd.
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ONDERGRONDSE PARKEERPLAATSEN TE HUUR
Door de parkeerdruk in het centrum van Kortenberg is het vaak moeilijk
om een goede parkeerplaats in de buurt van uw woning of zaak te vinden. Voor inwoners en ondernemers die problemen ondervinden om
langdurig te parkeren in de blauwe zone op de Leuvensesteenweg is er
nu een mogelijke oplossing: Elk Zijn Huis heeft immers nog een aantal

ondergrondse parkeerplaatsen in de garage onder het Craenenplein die
momenteel niet zijn verhuurd. Deze garage komt uit in de Lodewijk
Maesstraat. Indien u interesse heeft in het huren van een parkeerplaats,
kunt u hiervoor een e-mail sturen naar karin@elkzijnhuis.be.

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

DE HANDHAVINGSWEEK VAN 17 TOT
EN MET 23 SEPTEMBER

Tijdens de Handhavingsweek gaan handhavers in heel Vlaanderen op pad
om op te treden tegen zwerfvuil en sluikstorten. De actie is vergelijkbaar met
de flitsmarathons waarbij handhavers (politiemedewerkers, GAS-vaststellers,
gemeenschapswachten …) een week lang intensief toezicht houden en
overtredingen vaststellen. Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere
overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden.
Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastieksoep, dieren
die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen
van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten
terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage. Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. De gemeentediensten krijgen hier veel klachten
over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het
onveiligheidsgevoel.
Wanneer?
De handhavingsweek vindt plaats van 17 tot en met 23 september.
Van 17 tot 23 september vinden in Kortenberg extra controles plaats op
zwerfvuil en sluikstorten. Ook de algemene netheid, zoals bijvoorbeeld het
correct aanbieden van het huisvuil of het onderhoud van het voetpad, zal
gecontroleerd worden. De Handhavingsweek gaat over meer dan boetes
alleen. Het gaat over handhaving in de ruime zin van het woord. Ook het
constructief aanspreken van overtreders en het verhogen van de sociale controle zullen toegepast worden.

HUISDIERSTICKER
GEMEENTEBESTUUR

Red uw huisdier bij brand en hang een huisdiersticker op!
Voor de hulpdiensten is het niet alleen belangrijk om te weten hoeveel
personen er in een woning aanwezig zijn, soms is het voor hen even nuttig
om te weten of en hoeveel huisdieren er wonen. Elk jaar worden immers
tientallen huisdieren het slachtoffer van een woningbrand, een
CO-vergiftiging of wateroverlast. Vaak omdat de hulpdiensten onvoldoende zicht hebben op het aantal huisdieren aanwezig in de woning.
Kleef daarom de huisdiersticker goed zichtbaar op uw ruit en laat zo in een
oogopslag weten hoeveel én welke dieren aanwezig zijn in de woning.
Hoe aanvragen
De huisdiersticker is vanaf 1 september verkrijgbaar aan de onthaal- en
snelbalie in het Administratief Centrum tijdens de openingsuren.
Meer info:
duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 30 70
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BEHAAG UW TUIN MET STREEKEIGEN PLANTEN

KLEINE TUIN, GROTE KANSEN!
GEMEENTEBESTUUR

Een kleine tuin = weinig mogelijkheden? Niks van! Ook met een klein tuintje kunt u heel wat doen. Denk maar aan de tuinmuren, de achtergevel of
de bomen van de buren die mee het zicht bepalen. Een tuin heeft vaak een
heus microklimaat waar mediterrane kruiden en struiken goed gedijen.
Deze cursus geeft u een andere kijk op tuintjes. U vertrekt huiswaarts met
een heleboel ideeën op zak om er iets moois van te maken.
Praktisch
Donderdag 13 september om 20 u.
Administratief Centrum, zaal 3.1
Kosteloos
Inschrijven is gewenst, maar niet verplicht

FreeImages.com/Erik Dungan

Meer info:
milieudienst, duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 30 70

SAMENAANKOOP (FRUIT)BOMEN, HAGEN, HEGGEN EN
HOUTKANTEN IN VLAAMS-BRABANT
85% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Grote kans dus dat u er
ook één hebt. Dan is de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ iets voor u.
Want uw tuin, hoe groot of klein ook, kan al een verschil maken voor
natuur en klimaat.
Hoe?
Plant een boom, haag of klimplant. Samen zorgen we zo voor meer
groen. En dat is goed voor mens en dier. Maak van uw tuin een fijne plek
voor vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf ook volop van de bloesems
en het fruit. De regionale landschappen van Vlaams-Brabant garanderen u kwalitatief streekeigen plantgoed aan een goede prijs.
Aanbod
• Gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden
• Hoogstamfruitbomen
• Loofbomen en knotwilgen
• Wilgenhut (bundel wilgentakken)
Bestellen
Alle informatie over de pakketten en boomsoorten vindt u op
www.behaagjetuin.be. Ook de milieudienst van de gemeente kan u wegwijs maken.
Bestel online tussen 1 september en 31 oktober 2018 op
www.behaagjetuin.be.
Het bestelde plantgoed haalt u af op het gemeentelijk verdeelpunt op
zaterdag 8 december 2018: Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat
172 in Erps-Kwerps. Een exact moment volgt in een volgend zoeklicht.
Wenst u ondersteuning en advies, dan kunt u inschrijven voor het
adviesmoment op zaterdag 29 september tussen 14 en 18 u. in
GC Den Breughel in Haacht. U kunt hier concrete vragen stellen met
betrekking tot uw bestelling en de aanplanting in uw tuin. Vooraf
inschrijven via haag@rld.be.

Behaag
je tuin
Samenaankoop

(fruit)bomen, hagen, heggen en
houtkanten in Vlaams-Brabant

Bestel online je streekeigen plantgoed

Meer info
Regionaal Landschap Dijleland vzw
016 40 85 58 of haag@rld.be
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Onderwijs Ordening
Ruimtelijke
PROVINCIALE GROEPSAANKOOP
GEMEENTEBESTUUR

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met hun groepsaankopen geven de provincie Vlaams-Brabant, IGO, PajoPower, 3WPlus, de
Kringwinkel Hageland en de gemeenten u graag een duwtje in de rug.
De groepsaankoopactie van 2017 richtte zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. Ook in 2018 kunt u nog intekenen op deze groepsaankoop. Daarbij komt nog een groepsaankoop voor (spouw)muurisolatie en ramen. IGO en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen
selecteerden voor uw gemeente een aantal lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.
Kiezen voor de provinciale groepsaankopen zonnepanelen en/of dakisolatie is drie keer winnen. Niet alleen stoot u minder CO2 uit en bespaart u op
uw energiefactuur, u helpt ook onze lokale economie bloeien.
Interesse in zonnepanelen? Kom vrijblijvend naar de infosessie op donderdag 27 september om 20 u. in zaal 3.1 van het Administratief Centrum.

Interesse in isolatie en ramen? Woon een van de infosessies bij in één van
de buurgemeenten:
• Leuven: woensdag 10 oktober om 20 u. in Tweebronnen
• Boortmeerbeek: woensdag 7 november om 20 u. in de Raadzaal van
het gemeentehuis
Op de infosessies krijgt u info over de campagne, de aanpak, mogelijke
premies en leningen en kunt u alvast kennismaken met de aannemers en
installateurs.
Meer info:
www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop
aranka.vandesande@igo.be of 0496 25 85 13

ENERGIELENING: NU OF NOOIT!
GEMEENTEBESTUUR

Wilt u graag energiebesparende werken uitvoeren aan uw woning,
maar heeft u niet onmiddellijk het budget? Er zijn sociale leningen die u
daarbij kunnen helpen, zoals de Vlaamse energielening. Haast u, want
nog tot eind 2018 (aanvragen tot half december) kunt u een Vlaamse
energielening aanvragen met een vaste intrestvoet van 2% JKP, terug
te betalen op maximum 8 jaar.
Voor wie tot de doelgroep behoort en aan een jaarlijks kostenpercentage
van 0% leent, loopt de lening langer, tot 1 oktober 2022. Deze renteloze
lening is terug te betalen op maximum 10 jaar.

U kunt een energielening krijgen voor bijna alle energiebesparende
investeringen. Sommige investeringen zijn onderworpen aan specifieke
energieprestaties. Alle werken moeten uitgevoerd worden door een
aannemer, zodat er aannemersgarantie is op de kwaliteit van uitvoering.
Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kunt u de werken zelf uitvoeren.
Wilt u graag meer informatie? Surf dan naar www.igo.be of kom langs
bij het woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant, iedere woensdag
van 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum.

WOONWIJZER Midden-Brabant
helpt u verder!
0496 128 664
greet.boes@igo.be
www.woonwijzermiddenbrabant.be
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Onderwijs
Welzijnshuis
HEBT U OOK RECHT OP VERHOOGDE TEGEMOETKOMING?
Veel mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming, zonder dat ze
dit weten of zonder dat ze weten dat ze dan ook kunnen genieten van
verschillende bijkomende voordelen! Het loont dus zeker de moeite om
eens verder te lezen...
Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:
1) ofwel ontvang u een specifieke uitkering;
• Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie
volledige en ononderbroken maanden
• Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen
voor bejaarden.
• Tegemoetkoming voor personen met een handicap:
- integratietegemoetkoming;
- of inkomensvervangende tegemoetkoming;
- of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
• Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een
erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten
op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.
2) ofwel ben u in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke
hoedanigheid;
• als wees;
• of als niet-begeleide
minderjarige vreemdeling.
3) ofwel valt uw inkomen onder een grensbedrag:
• Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar
gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2018 is
dit dus met het inkomen van 2017. Dat moet lager zijn dan 18.335,43
euro, verhoogd met 3.394,38 euro per bijkomend gezinslid.
• Behoort u tot één van onderstaande groepen, dan gebeurt de
berekening op basis van het bruto belastbaar maandinkomen
van het gezin van de maand voorafgaand aan de aanvraag.
Omgerekend moet het lager zijn dan 18.730,66 euro per jaar, verhoogd met 3.467,55 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig
sinds 1 september 2017):
- gepensioneerden;
- mindervaliden;
- weduwen/weduwnaars;
- personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;

-

ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt;
militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar, uit hun ambt zijn
ontheven wegens ziekte;
eenoudergezinnen;
personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.

Wist u dit?
Als u recht hebt op verhoogde tegemoetkoming (VT), hebt u ook
recht op volgende voordelen:
• Sociale correctie Diftar (attest/bewijs van recht op VT binnenbrengen bij dienst burgerzaken)
• Sociaal telefoontarief (attest VT doorgeven aan telefoonoperator)
• Sociaal tarief elektriciteit
• 50% korting bij NMBS en De Lijn
• Verwarmingstoelage (enkel bij verwarming met bulkpropaangas,
huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) en verwarmingspetroleum
aan de pomp)
• Regeling betalende derde (enkel remgeld en supplementen betalen
bij huisarts)
• Recht op sociale maximumfactuur (bij maximaal 450 euro worden
de overige medische kosten volledig terugbetaald)
• Betaling verplichte bijdrage Vlaamse zorgverzekering: 26 euro in
plaats van 51 euro
• Hogere terugbetaling bepaalde geneesmiddelen, bezoek aan specialisten, …
• Hogere terugbetaling hospitalisatie (in gedeelde kamer)
• Sommige mutualiteiten geven korting op bepaalde diensten bijvoorbeeld: korting op personenalarm
Bent u niet zeker of u recht hebt op verhoogde tegemoetkoming?
Of hebt u recht op verhoogde tegemoetkoming maar zijn bepaalde voordelen nog niet in orde gebracht (bijvoorbeeld: sociaal telefoontarief, correctie op het afval, ...)?
Hebt u vragen of kent u iemand die mogelijk recht heeft op verhoogde
tegemoetkoming? Neem dan zeker contact op met uw mutualiteit! Of
contacteer de maatschappelijk werkster van het Welzijnshuis:
Sophie Vitse, tel 02 755 23 10, gezondheid-en-zorg@kortenberg.be.
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PROJECT DE KUBUS ZOEKT NOG VRIJWILLIGERS!
Wilt u kinderen ook een duwtje in de rug geven?
In het project de Kubus worden kinderen na schooltijd gedurende een klein
uurtje opgevangen in een structuurklasje. Zij krijgen er van gemotiveerde
en ervaren vrijwilligers zowel naschoolse begeleiding en taalstimulering
als ondersteuning bij hun huiswerk en lessen. Het project heeft als doel de
zelfredzaamheid van kinderen te vergroten door hen te begeleiden bij het
zelfstandig maken van hun huiswerk en door middel van taalstimulering.
Het project wil ook een brug slaan tussen de gezinnen en de scholen. Het
project steunt op een sterke samenwerking tussen de scholen, het
Welzijnshuis en andere hulpverleners.
Doet u ook mee als vrijwilliger?
• Hebt u ervaring in het werken met kinderen, als monitor of jeugdleider
of als (toekomstige of voormalige) leerkracht?
• Spreekt u vlot Nederlands?

• Wilt u meewerken aan de vroegtijdige aanpak van taalachterstand bij
jonge kinderen en hen begeleiden in het leren leren?
• Wilt u een duwtje in de rug geven van de ouders en hen tonen hoe zij
ook thuis voor een fijne 'leeromgeving' kunnen zorgen?
Wat kunt u doen als vrijwilliger van De Kubus?
• In een structuurklasje begeleidt u een viertal kinderen uit het eerste of
tweede leerjaar van de lagere school.
• U zorgt voor een warm welkom en een rustige begeleiding van het
huiswerk. Na het schoolwerk speelt u met de kinderen een spel waarbij
het Nederlands op een toffe manier wordt geoefend, indien mogelijk
samen met de mama's of papa's.
Voordelen van actief te zijn als vrijwilliger van de Kubus:
• U kunt een verschil maken voor leerlingen uit de eerste graad!
• Een zinvolle tijdsbesteding (afhankelijk van uw mogelijkheden).
• U komt terecht in een fijne groep van enthousiaste vrijwilligers.
• Regelmatig overleg en begeleiding met andere vrijwilligers.
• Een jaarlijks feest met alle vrijwilligers samen!
• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
• Coaching en begeleiding door de projectwerker kinderarmoede van
het Welzijnshuis. De vrijwilligers van De Kubus beschikken over een
materialenkoffer met spelletjes en lees- en vertelboekjes.
Meer info?
Bent u geïnteresseerd of wenst u graag wat meer informatie?
Hiervoor kunt u terecht bij Nicky Van Calster via 02 755 30 70 of
vrijwilligers@kortenberg.be

Gezondheid en zorg
AVONDLEZING: ‘HARTFALEN VAN A TOT Z’ DOOR DR. DROOGNÉ
Dokter Droogné, cardioloog en internist aan het UZ Leuven, is gespecialiseerd in hartfalen en komt u ‘in mensentaal’ uitleggen wat hartfalen is.
U krijgt onder andere antwoord op volgende vragen
• Wat is hartfalen?
• Welke zijn de symptomen?
• Preventie (behandeling met medicatie, enzovoort)
• Behandelingsopties
• Bijkomende aandoeningen, al dan niet veroorzaakt door hartfalen
• Leven met hartfalen en hoe ermee omgaan

Na de lezing is er nog tijd ingepland voor het stellen van vragen. Deze zal
Dr. Droogné graag voor u beantwoorden.
Deze voordracht is een samenwerking tussen de Welzijnsraad en het
Dienstencentrum Kortenberg.
Praktisch
Donderdag 27 september van 19 tot 21.30 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
Kosteloos
Geen inschrijving gewenst
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RESULTATEN 10.000 STAPPENCLASH
In mei nam Kortenberg deel aan de 10.000 stappenclash. Kortenberg werd 19de op
de ranglijst van Vlaanderen en knap 2de in Oost-Brabant. Het Welzijnshuis zette
verschillende mensen in de bloemetjes voor hun stapprestaties in de maand mei:
• De best stappende inwoners waren Patrick Noël (896.223 stappen), knap
tweede Pansy Dury (863.051 stappen) en als derde Kyllian Schaekels
(711.873 stappen).
• De best stappende personeelsleden van gemeente en Welzijnshuis waren
Xenia Langen (860.295 stappen), knap tweede Geert Gevers (652.878
stappen) en als derde Sophie Vitse (567.358 stappen).
• De twee winnaars van de fotozoektocht op Facebook waren: An Everaert
en Willem Tetrode, zij vonden als eerste de stapschoenen op 9 en 23 mei.

Patrick Noël

Xenia Langen

An Everaert

Willem Tetrode

Patrick Noël, Xenia Langen, An Everaert en Willem Tetrode hebben hun prijs
opgehaald en kunnen verder werken aan hun stappen om hun gezondheid
op peil te houden. De andere winnaars kregen ook een leuk aandenken voor
hun behaalde stappen. Tot in 2020 voor de volgende 10.000 stappen clash!

Dienstencentrum
MANTELZORGWERKING
Naast de gemeentelijke mantelzorgpremie wil het Welzijnshuis ook de
nodige ondersteuning bieden aan mantelzorgers die voor een zorgbehoevende in Kortenberg zorgen. In september 2017 werd 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 plaats iedere derde vrijdag van de
maand. U bent op al deze momenten welkom van 14 tot 16 u. in de
Ontmoetingsruimte.
Infonamiddag: De kunst van het piekeren
Als u als mantelzorger ergens mee zit, blijft dit wel eens naspelen in uw
gedachten. De meeste mantelzorgers zullen wel eens piekeren en hebben
wel eens gedachten als ‘Stel dat ...’, ‘Wat als ...’ of ‘Had ik maar ...’.
Soms zit u echter met een probleem en blijft u er maar over malen zonder
dat u tot een oplossing komt. U blijft maar ronddraaien in cirkeltjes. Soms
ligt u uren te woelen in bed en blijven er negatieve gedachten en allerlei
doemscenario’s in uw hoofd rondspoken. Het kan gaan over belangrijke en
onbelangrijke dingen en het gaat vaak over problemen uit het verleden of
mogelijke problemen in de toekomst. Op de lange duur kan piekeren uw
leven gaan beheersen en kan het leiden tot stress, concentratieproblemen,
slaapproblemen, of lichamelijke spanningen. Als u overmatig piekert, doet
u er dus goed aan er wat aan te doen.
Tijdens deze infosessie wordt uitleg gegeven over het ontstaan, de aard en
de functie van piekergedachten en wat piekeren doet verergeren. Verder

worden er tips gegeven over hoe u uw negatieve gedachtegang kunt herkennen en doorbreken, hoe u anders kunt leren omgaan met piekeren en
hoe u uw eigen piekergedachten kunt veranderen. Erna Claes, doctor in de
psychologie en gedragstherapeute, geeft een toelichting rond dit thema.
Praktisch
Vrijdag 14 september van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, lokaal 0.4
Kosteloos
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INFONAMIDDAG: WEGWIJS IN DE ZORG VOOR PERSONEN MET DEMENTIE
Wanneer een persoon (uw partner, ouder, familielid, …) anders begint te
reageren en handelen, krijgt u het gevoel dat er iets niet klopt. Hij of zij vergeet recente gebeurtenissen en zelfs de namen van de dierbaren. Vaak wijzen
dergelijke symptomen op dementie. Deze voordracht wil personen met
dementie en hun omgeving zo goed mogelijk informeren.
De veranderingen die een persoon met dementie ondergaat worden besproken. Aan de hand van voorbeelden krijgt u als mantelzorger concrete tips om
zo goed mogelijk om te gaan met deze aandoening.
Deze voordracht is een samenwerking tussen het FSMB en het
Dienstencentrum Kortenberg.
Praktisch
Donderdag 20 september van 13.30 tot 15.30 u., OC Berkenhof, lokaal 0.4
Kosteloos, Inschrijven vóór 15 september
via dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 30 70

AVONDLEZING: ‘HELPEN BIJ VERLIES EN VERDRIET. EEN OPDRACHT VOOR ELKE BURGER’
DOOR MANU KEIRSE
Verdriet en verlies staan steeds om de hoek in ieders leven, Iedereen
weet dat verlies tot het leven behoort en toch bereiden weinig mensen
zich hierop voor. Is het normaal dat u zich nog maanden zo verdrietig
voelt? Kunnen kinderen van drie jaar reeds de dood van hun opa begrijpen? Is het niet beter hen te beschermen tegen verdriet? Rouwen mannen anders dan vrouwen?
Wat met al de vragen van de omgeving? Is het wel goed dat ze zoveel
over haar overleden man praat? Is dat niet zich nestelen in het verdriet?
Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven. Mensen in verdriet
kunnen hierdoor beter begrijpen wat ze doormaken en dat kan een
belangrijke steun zijn. Vrienden en familie kunnen er concrete suggesties krijgen om mensen in verdriet te helpen en tot steun te zijn. Men
blijft vaak weg bij mensen in verdriet omdat men niet weet wat men
kan zeggen. Men leert hoe men adequaat kan reageren.
De spreker luisterde meer dan 30 jaar naar mensen in verdriet en reikt
vanuit deze rijke ervaring suggesties aan die helpen om verdriet te overleven en voor de omgeving om mensen beter te begrijpen en tot steun
te zijn. Het gaat niet over de dood maar over het leven.
Deze lezing wordt georganiseerd door Bonzai, 55Plus, het
Dienstencentrum en de Welzijnsraad Kortenberg.

Praktisch
Woensdag 3 oktober van 19.30 tot 21.30 u. (deuren open om 19 u.)
GC Colomba, Wijngaardstraat 1 in Kortenberg
Deelnameprijs: 3 euro (drankje inbegrepen), Omwille van organisatorische redenen graag uw aanwezigheid bevestigen voor eind september
via: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10,
bonzai.kortenberg@gmail.com of 55plusserskortenberg@gmail.com
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SEPTEMBER: TIJD OM OPNIEUW AAN
UW TALENKENNIS TE WERKEN

WAT
Wanneer

Waar
Startdatum
Uiterste
inschrijfdatum
Kost
Inschrijven bij

Italiaans
voor beginners 2
Dinsdag
van 9 tot 10.30 u.

Italiaans
voor gevorderden
Donderdag
van 10.30 tot 12 u.

Lokaal 1.8
25/9
21/9

Lokaal 1.8
27/9
21/9

De talencursussen van het Dienstencentrum bieden u de mogelijkheid om
uw talenkennis bij te spijkeren. Zo trekt u zich tijdens uw volgende vakantie vlot in de taal van uw vakantieland uit de slag. Alle cursussen vinden
plaats in OC Berkenhof. In de kostprijs zijn de cursus en koffie inbegrepen.
Schrijf u tijdig in voor deze cursussen.

Franse
praatgroep
Dinsdag
van 10.30 tot 12 u.
tweewekelijks
Lokaal 1.8
25/9
21/9

€ 160
€ 160
€ 103
Bernadette Lepoudre,
lepoudrebernadette@gmail.com of 0477 668 164

Engelse
conversatie
Donderdag
van 10 tot 12 u.
tweewekelijks
Lokaal 0.4
13/9
10/9

Spaans
voor gevorderden
Woensdag
van 10 tot 12 u.
Lokaal 1.8
3/10
1/10

€ 30,50
€ 160
dienstencentrum@kortenberg.be Ana Moreno, ana.moreno@gmail.com
of 02 755 30 70
of 0494 403 488

DAGUITSTAP MET DE LIFTBUS NAAR DIEST EN AVERBODE
Op woensdag 19 september organiseert het Dienstencentrum een uitstap
met de liftbus naar Diest en Averbode. De hele trip is rolstoeltoegankelijk en ook de
afstanden zijn aangepast aan personen die moeilijk te been zijn. Het
Dienstencentrum voorziet een rolstoel of rollator indien u hieraan nood heeft.
De liftbus vertrekt om 8.30 u. aan de Serviceflats (Leuvensesteenweg 190 te
Kortenberg) voor de rit naar Diest. Daar aangekomen wordt u verwelkomd met
een kopje koffie.
Nadien nemen twee gidsen u mee naar het Diestse begijnhof, één van de dertien
Vlaamse begijnhoven die deel uitmaken van de UNESCO-Werelderfgoedlijst. U
bezoekt er zeker de Sint-Catharinakerk, een typische begijnhofkerk uit de veertiende eeuw. Daarnaast gaat u ook naar het Engelenconvent, de vroegere infirmerie en het Apostelenconvent.
’s Middags kunt u genieten van een lunchbuffet (stoofpotje met Diesters Gildenbier,
een Hagelands seizoensdessert en koffie). Dranken zijn niet inbegrepen. Indien u
iets anders wenst te drinken, kunt u dat altijd ter plaatse bestellen en afrekenen.
Na de lunch vertrekt u met de bus naar Averbode, waar u een bezoek brengt aan
de abdij en kennismaakt met haar rijke geschiedenis.
Om 17.30 u. gaat u terug richting bus en wie dat wenst, kan nog even een ijsje
meepikken in de lekdreef.
Het gedetailleerde programma kunt u vinden in de brochure september-december
2018 van het Dienstencentrum of op www.kortenberg.be/brochure-dienstencentrum-september-december-2018.

Praktisch
Woensdag 19 september - vertrek om 8.30 u.
Vertrekpunt: Serviceflats, Leuvensesteenweg 190
Deelnameprijs: tussen 48 en 60 euro (afhankelijk van het aantal inschrijvingen)
Sociaal tarief mogelijk met vrijetijdspas
Inschrijven vóór 12 september via dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 30 70
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TAI CHI
Tai chi quan is een gestileerde bewegingskunst die wordt gekenmerkt door
een vloeiende aaneenschakeling van rustige bewegingen die heel ontspannen worden uitgevoerd.
Vallen bij volwassenen/senioren is een ernstig onderschat probleem. Meer
bewegen = minder vallen. Om vallen te helpen vermijden moeten bewegingsprogramma’s zich richten op evenwicht, spiersterkte en uithouding. Tai
chi blijkt de ideale vorm van beweging te zijn voor valpreventie. U herwint
zelfvertrouwen doordat u een grotere spiersterkte, betere controle en coördinatie ervaart. De lesgever is Jurgen Vanhorenbeek, meervoudig Belgisch
kampioen tai chi.
Praktisch
Elke woensdag
Van 9 tot 10 u.: opwarmingsoefeningen (qi gong) + tai-chibasisoefeningen
Van 10 tot 11 u.: tai chi
Van 11 tot 12 u.: tai chi voor gevorderden
GC Colomba (tijdelijk andere locatie)
Meer info en inschrijvingen: jurgen.vanhorenbeek@telenet.be of 0494 187 484
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SPORTELGYM EN FIT OP UW STOEL
Beweging maakt deel uit van een gezonde levensstijl. Lesgeefster Ines
Devulder (kinesitherapeute) helpt u met plezier om oefeningen juist aan
te leren en uit te voeren.
Reeks 1: ‘Sportelgym’ richt zich tot personen met of zonder rugklachten.
U doet mee op eigen tempo. U krijgt tips om bij dagelijkse activiteiten
rugkwetsuren te vermijden.
Reeks 2: ‘Fit op uw stoel’ richt zich tot alle personen die moeilijker te
been zijn maar toch graag fit blijven. Veel oefeningen gebeuren al zittend maar er is ook afwisseling met stapoefeningen.
Praktisch
Elke donderdag
• Sportelgym: van 9 tot 10 u. – GC Colomba (tijdelijk andere locatie)
• Fit op uw stoel: van 10.30 tot 11.30 u. – Serviceflats, Ontmoetingsruimte
10-beurtenkaart: 65 euro, Abonnement september-juni: 141 euro,
Jaarabonnement: 176 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 30 70

Politie
NIEUW AANGIFTESYSTEEM VOOR BEWAKINGSCAMERA'S
Bewakingscamera’s moeten sedert 25 mei 2018 niet meer aangegeven worden
via de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger de ‘Privacy-commissie’
genoemd), maar wel via het nieuwe aangiftesysteem : www.aangiftecamera.be.
Voor welke camera’s geldt de aangifteplicht ? Een camera wordt
beschouwd als een bewakingscamera wanneer hij wordt gebruikt om misdrijven of overlast te voorkomen of in beeld te brengen. De verantwoordelijke voor
de verwerking van de beelden kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
zijn. De aangifteplicht geldt dus bijvoorbeeld voor een particulier die buiten aan
zijn woning filmt of voor een handelaar die buiten aan zijn zaak of binnen in zijn
zaak filmt om zijn goederen tegen diefstal te beschermen. Ook wanneer er geen
opnames worden gemaakt, moet de camera aangegeven worden. Enkel de
particulier die alleen de binnenkant van zijn woning in beeld brengt, is vrijgesteld.
Tegen welke termijn moet u aangifte doen? De aangifte moet uiterlijk
één dag voor de ingebruikname van het systeem gebeuren. Voor camera’s die
ooit al eens werden aangegeven bij de vroegere Privacy-commissie, heeft de
wetgever een overgangsperiode voorzien. Deze camera’s moeten voor 25 mei

2020 ingegeven worden in
het nieuwe systeem.
Waarom moet u aangifte doen ?
Camerabeelden kunnen erg
nuttig zijn voor politiediensten. Het nieuwe aangiftesysteem zal politiediensten
in de toekomst in staat stellen om na te gaan waar camera’s werden geplaatst.
Naar aanleiding van bepaalde feiten kan de politie dan de verantwoordelijke van
een aanwezige bewakingscamera in de omgeving contacteren teneinde na te
gaan of er nuttige beelden beschikbaar zijn.
Heeft u nog vragen ? Meer informatie en een gebruikershandleiding voor het
invullen van de aangifte vindt u op www.besafe.be. Heeft u nog vragen of slaagt
u er niet in om de aangifte te doen? Neem dan contact op met politie HerKo via
telefoon (016 85 34 00) of e-mail (pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu).
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SNELHEIDSMETINGEN JUNI EN JULI
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de
gemeente in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de
metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel
wordt gereden, worden door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van
de politie: 016 85 34 00 of pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen juni en juli
Straat

Kerselarenstraat (beide richtingen)
Schutterslaan (richting Fazantenlaan)
Dorpelstraat (beide richtingen)
Hoogveldstraat (richting
Sterrebeeksesteenweg)
Hulstbergstraat (richting Dorpsstraat)
Molenstraat (richting Everberg)
Bankstraat (richting Everberg)
Vogelenzangstraat (beide richtingen)

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

50 km/u.
30 km/u.**
30 km/u.**

1530
1213
3070

49 km/u.
47 km/u.
44 km/u.

4,6%
49%
51%

50 km/u.

559

46 km/u.

1,9%

50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

1569
1865
811
548

54 km/u.
52 km/u.
47 km/u.
45 km/u.

11,5%
6,2%
1%
1,7%

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

In de straten waar in juni en juli snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen respectievelijk 31,8% en 6,5% overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders juni en juli
Straat

Kruisstraat
Tervuursesteenweg
Leuvensesteenweg (N2)
Vinkenlaan
Kwerpsebaan
Schoonaardestraat
Tervuursesteenweg
*Werken Sterrebeeksesteenweg

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
30 km/u.*
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

30
60
574
111
160
61
103

3,3%
21,7%
9,9%
7,2%
21,9%
16,4%
10,7%
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Streekproducten
EEN IJSKOUDE VERRASSING VAN TIVOLI BOUTIQUE
Sofie Wouters is de drijvende kracht achter Tivoli Boutique en bracht tijdens haar
opleiding aan de hotelschool Spermalie in Brugge en verschillende buitenlandse
stages haar smaakpapillen in topconditie.

©Luk Collet

Met die ervaring opende ze op de Leuvensesteenweg 433 haar thuisatelier gespecialiseerd in artisanale ijstaarten gemaakt op basis van biologische zuivel en korteketenproducten. Daarnaast is er ook een selectie huisgemaakte marsepein,
confituur, snoep, koekjes en chocolade.
Info over openingsuren en bestellingen: www.tivoliboutique.be.

Prikbord
WEEK VAN DE MOBILITEIT VAN 16 TOT 22 SEPTEMBER
GEMEENTEBESTUUR

De Week van de Mobiliteit (16-22 september) is hét jaarlijkse festival van de
duurzame mobiliteit. Meer dan 1.500 acties en initiatieven zetten het brede
publiek #goedopweg om stil te staan bij onze dagelijkse verplaatsingen naar
werk, school of in de vrije tijd. De Week is hét moment om de gewoontes te
doorbreken en de voordelen te ervaren.
Om het fietsen in de gemeente te promoten,
vinden er twee acties plaats:
1) Fietsgraveeractie
Inwoners van Kortenberg kunnen op twee momenten kosteloos hun fiets
laten graveren door de Kortenbergse gemeenschapswachten:
• op woensdag 19 september tussen 17 en 19 u. aan het station van
Kortenberg, aan de kant van de Engerstraat. Deze specifieke preventieactie wil fietsers sensibiliseren om een degelijk fietsslot te gebruiken, de
fiets op een zichtbare plaats te stallen (onder camerabewaking indien
aanwezig), de fiets te laten graveren en om bij diefstal aangifte te doen bij
de politie. Deze actie is een samenwerking tussen de gemeenschapswachten, de preventiedienst van de politiezone HerKo en de NMBS.
• op donderdag 20 september van 9 tot 12 u. op de markt van
Kortenberg. Deze actie is een samenwerking tussen de gemeenschapswachten en de gemeentelijke dienst Duurzaamheid.
Bij het fietsgraveren wordt het rijksregisternummer in de fiets aangebracht.
Dit schrikt potentiële dieven af en laat toe teruggevonden fietsen opnieuw

aan hun eigenaar te bezorgen. Wenst u uw fiets te laten graveren, breng dan
zeker uw identiteitskaart mee!
Wie zijn fiets laat graveren, krijgt ook een fietspas. Deze fietspas bevat een
degelijke beschrijving van de fiets aan de hand van een aantal parameters.
Met deze beschrijving kan de politie een gestolen fiets opsporen. Eens teruggevonden, kan een gemerkte fiets terug aan zijn rechtmatige eigenaar
bezorgd worden.
Iedere eerste woensdag van de maand kunt u voor kosteloos fietsgraveren tussen 13 en 14 u. ook terecht op de Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172 in Erps-Kwerps.
2) Gratis nazicht fietsbanden
Op woensdag 19 september kunt u kosteloos terecht bij de plaatselijke
fietsenhandelaar in Everberg (Annonciadenstraat 13) voor een controle van
de algemene staat van uw fietsbanden en verder advies. De dag erna, op
donderdag 20 september, kunt u hiervoor ook kosteloos terecht in
Kortenberg (Lodewijk Maesstraat 31). Dit telkens tijdens de openingsuren.
Maak de overstap. Ga #goedopweg en ervaar de voordelen
voor uw verplaatsingen. Ontdek alle initiatieven en acties op
www.weekvandemobiliteit.be
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NIEUW ONLINE INSCHRIJVINGSSYSTEEM
GEMEENTEBESTUUR

De gemeente Kortenberg lanceert vanaf 1 september een nieuw
inschrijvingssysteem. Met het nieuwe systeem, Kwandoo, zal het
mogelijk zijn om in te schrijven voor alle activiteiten van de dienst Vrije
Tijd, de Bib en het Welzijnshuis. Bezoekers zullen op basis van interesse,
leeftijd, locatie… kunnen filteren in het aanbod van activiteiten.
Het systeem wordt gefaseerd ingevoerd voor de activiteiten van de
dienst Vrije Tijd en de Bib en vanaf 1 januari gaat het systeem ook in
voege voor alle activiteiten van het Welzijnshuis en het Dienstencentrum.
Dit zal steeds duidelijk aangekondigd worden bij de praktische info over
de activiteiten.
Niet voor alle activiteiten zult u een account nodig hebben, maar maak
vanaf september wel reeds een gezinsaccount aan als u uw kinderen in
de toekomst wilt inschrijven voor vakantie-activiteiten. Dit zal immers
vanaf oktober via het nieuwe systeem verlopen en als u nu reeds een
account aanmaakt, hebt u dan al tijd gewonnen. Dit kan via
www.kortenberg.kwandoo.com.

Hebt u hulp nodig om een account aan te maken of andere vragen?
Medewerkers van de betrokken diensten helpen u graag!
Meer info: vakantiewerking@kortenberg.be, bibliotheek@kortenberg.be
of welzijnshuis@kortenberg.be

KORTENBERG KRIJGT DE TITEL VAN FAIRTRADEGEMEENTE
Op zondag 27 mei ontving Kortenberg de officiële titel van
FairTradeGemeente. Deze eervolle titeluitreiking geeft aan
dat in Kortenberg winkels, horeca, bedrijven, organisaties,
inwoners en de lokale overheid zich engageren voor fairtrade.
FairTradeGemeente draagt op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor boeren, in het zuidelijk deel van de wereld en dicht bij
ons. Door middel van zes criteria (terug te vinden op kortenberg.be/fairtrade-gemeente) worden de vraag naar en het aanbod van eerlijke
duurzame producten gestimuleerd. Wat ooit begon in Garstang,
een klein dorpje in het Verenigd Koninkrijk, groeide inmiddels uit tot een
wereldwijde campagne met meer dan 1800 FairTradeTowns in 27
landen. In Vlaanderen zijn er 186 FairTradeGemeenten. Daarmee
staan we wereldwijd, na Ierland, op de tweede plaats.
Hoe het in Kortenberg begon...
In het kader van het Kortenbergse Charter ontstond in 2014 een trekkersgroep die zich voluit engageerde om te titel te behalen. In november
2015 keurde de gemeenteraad van Kortenberg met algemene stemmen
een resolutie goed, waarbij de gemeente zich engageerde om in haar
aankoopbeleid fairtrade-criteria op te nemen en daarover ook te communiceren naar de bevolking.
Eind november 2015 maakte ook de trekkersgroep haar ambitie publiek
bekend tijdens de jaarlijkse geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkels.

Waar we vandaag staan...
Verschillende Kortenbergse handelaars tekenden een engagementsverklaring en bieden fairtradeproducten aan, zoals koffie, bananen, honing
en suiker. Daarnaast hebben ook sommige plaatselijke horecazaken
fairtradeproducten in hun assortiment. De Scouts en Gidsen van
Kortenberg en gemeenteschool De Regenboog sloten zich aan bij de
campagne. Ook verschillende lokale landbouwers sprongen op de kar.
Daarnaast zijn er ook werkgevers die hun personeel fairtradekoffie, chocomelk en fruitsap aanbieden. De stuurgroep voerde de afgelopen twee
jaar sensibiliseringsacties tijdens grote evenementen zoals de
Kringlooptuindagen, de Dag van de Landbouw, de Nacht van de
Duisternis en de Wereldmarkt. FairTradeGemeente Kortenberg ‘in wording’ was ook zichtbaar op grote aankondigingsborden langs de weg.
De gemeente heeft ondertussen zes borden aangekocht die weldra aan
de invalswegen zullen geplaatst worden om duidelijk te maken dat
Kortenberg voortaan een FairTradeGemeente is en daar ook trots op is.
Meer informatie:
Dienst Milieu / Duurzaamheid, duurzaamheid@kortenberg.be
of Lieven Ral, voorzitter trekkersgroep (lieven_ral@hotmail.com)
www.fairtradegemeenten.be/kortenberg
www.kortenberg.be/fairtrade-gemeente
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JUNI EN JULI IN BEELD

11

1

1

1 Op woensdagavond 27 juni werd met het tienerfestival ZAPfest de zomer op gang getrapt voor een 450-tal jongeren uit
Kortenberg. Dansen, de rodeostier overwinnen, chillen in de lounge, de klimmuur bedwingen, smullen van een pakje friet of
een fotoreeks bij de fotobooth? Het kon allemaal!

2
2 De leerlingen ‘Nederlands voor
anderstaligen’ sloten op woensdag 27
juni het schooljaar af met een leuke
picknick in het park van de Oude Abdij

3

3

4

4

4

4

4

4

3 Onze inwoners bewezen dat ze kunnen zingen en dansen tijdens ‘Kortenberg
zingt’ in Everberg.

5

5
5 Op zondag 1 juli kon u in het zonovergoten park van de Oude Abdij terecht voor
allerlei leuke straattheateracts en optredens door de Kortenbergse verenigingen.

7

7

7 Ter hoogte van residentie Hertog Jan werd na overleg met het Agentschap Wegen
en Verkeer een nieuwe oversteekplaats aangelegd. De oversteekplaats ter hoogte van
de Sint-Jozefklinkiek werd verplaatst voor een betere afwikkeling van het verkeer en
een meer logische looproute naar de bushaltes.

4 Op zaterdag 30 juni kon u lekker mee eten aan de ‘langste tafel’ langsheen
de vijver van het park van de Oude Abdij. Avonturiers sloegen hun tenten op en
overnachtten onder de sterrenhemel.

6

6

6 Op zondag 15 juli konden de picknickers onder de hoge bomen van het park
een gezellig en schaduwrijk pickncikplekje vinden. Leuke retromuziek, een barbier,
tweedehands vinylplatenwinkeltje, een creatieve workshop door De Kapstok en een
heerlijk fair trade dessertenbuffet maakten er een fijne dag van!

8
8 Op zondag 8 juli kon u tijdens ‘Yoga in
’t Park’ kennismaken met verschillende
yogastijlen. Van heerlijk zen tot lekker
actief, met of zonder kinderen, in de
hangmat of op de grond.

9
9 Op zondag 22 juli werd er
gesprongen, getuimeld en gedoken op
negen verschillende springkastelen in
het park van de Oude Abdij.
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEZEN IN DE BIB

Natuurlijk weet je inmiddels al lang dat er in de Bib voorgelezen en geknutseld
wordt op elke eerste woensdag van de maand. Tijdens de zomervakantie vond
je de Bib op allerlei plaatsen in Kortenberg, maar vanaf september vind je de
voorlezers weer in het oude, vertrouwde en oh zo gezellige vertelhoekje in de
Bib. In september start de Bib met haar eerste sessie met als thema ‘Klaar voor
de start?’. Later in het jaar mag je nog verschillende sessies verwachten rond
bijtjes, verkleden en andere talen. Dit zijn alvast de data en bijhorende thema’s:
5 september: Klaar voor de start?
3 oktober: Sleutelen aan de notenbalk
7 november: 100 jaar geleden ...
5 december: Een pakjesberg
9 januari: Een (ver)koude(n) neus
6 februari: De verkleedkist
6 maart: Een bezige bij
3 april: In de draaimolen
8 mei: Wablief?!
5 juni: Wat een weer ... Terrasjesweer!
Woensdag 5 september van 14 tot 15 u., Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos, voor kinderen tussen 4 en 8 jaar
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

(Dienst Cultuur)
GEMEENTEBESTUUR

MAAK JE EIGEN KLEDINGSTUK

Je maakt een eenvoudig kledingstuk met een patroon uit een patronenblad.
Meestal is het patronenblad datgene wat afschrikt om kleding te maken
omdat die patronen er ingewikkeld uitzien door de vele lijnen en tekens.
In deze cursus ontcijfer je de geheimen van de patronenbladen en maak je een
kledingstuk naar keuze (aangepast aan je niveau).
Voor de eerste les breng je patroonpapier, een lange lat, lintmeter, potlood en
gum, plakband en eventueel een tijdschrift met patronen mee. Er zijn ook
patronenbladen aanwezig waaruit je kan kiezen. Wie geen naaimachine heeft,
kan contact opnemen met de lesgeefster.
Woensdag 5, 12, 19, 26 september en 3 oktober van 19 tot 22 u.
Muzieksalon OC Atrium, 75 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Meer info en inschrijven: misjoef@gmail.com of 0473 97 95 54 (Iris Stas)

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

BOEKENKAFTDAG!

Begin van het schooljaar en nog veel boeken te kaften?
Kom dan op woensdag 5 september gezellig naar de Bib!
Tussen 15 en 17 u. helpen de medewerkers van de Bib jou met het kaften van
je boeken en schriften.
De Bib voorziet per kind vanaf 6 jaar kaftpapier, goed voor het kaften van 10
boeken. Personaliseer ze achteraf met kleurrijke stickers of stempels zodat je
met een uniek exemplaar naar huis gaat.
Als leuk extraatje maak je ook
een coole boekenlegger voor in
je agenda!

Woensdag 5 september van 15 tot 17 u., Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos, voor kinderen vanaf 6 jaar
Vijf vellen per kind, goed voor het kaften van 10 boeken
(zolang de voorraad strekt)
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90
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(Dienst Cultuur i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg)

GEMEENTEBESTUUR

OPEN MONUMENTENDAG:
HET KLOOSTER VAN ERPS

Op zondag 9 september vindt van 13 tot 18 u. de Open Monumentendag
plaats in het dorpscentrum van Erps. De geschiedenis van het klooster wordt
weergegeven met een wandeling langs de directeurswoning van het klooster
(het Erfgoedhuis Kortenberg), de oude 18de-eeuwse pastorie waar Pastoor
Ferdinand De Cooman woonde, het graf van pastoor De Cooman tegen het
koor van de kerk en het klooster uit 1830 zelf.
In het Erfgoedhuis Kortenberg loopt de expo ’Het verhaal van een klooster’ met
8 onderdelen, waaronder onder andere een terugblik op de stichting van de
meisjesschool door Pastoor Ferdinand De Cooman in 1816 ondanks de oppositie van Koning Willem I, het onderduiken van Joodse kinderen in W.O.II in
het pensionaat, ... Niet alleen het verleden maar ook de toekomst komt aan
bod. Na de historische bouwconstructie van het klooster worden de plannen
voor de serviceflats voorgesteld.
Traditioneel is er ook een terras met dranken en smoutebollen in het
Erfgoedhuis Kortenberg. Rondleidingen vertrekken in het Erfgoedhuis
Kortenberg om 13, 14, 15, 16 en 17 u.
Zondag 9 september van 13 tot 18 u., Kosteloos
Erfgoedhuis Kortenberg, Dorpsplein 16, Erps-Kwerps
Meer info: 02 755 22 80 of cultuur@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

(De Bib)

(De Bib)

‘FLIKSTORIES: EEN KETJE UIT DE
HOOFDSTAD SPREEKT’

DIGIDOKTER: FOTOGRAFEREN MET JE
SMARTPHONE OF TABLET

LEZING VAN CHRISTIAN DE CONINCK

Tijdens deze lezing schetst Christian De Coninck
het hele parcours dat een politieagent in Brussel
moet afleggen om uit te groeien tot een volwaardige ‘flik’. De ontgroening, de adrenalinerush bij de eerste arrestatie, het angstzweet bij
een interventie, de ernstige maar soms ook grappige situaties waarmee elke beginnende wetsdienaar in aanraking komt, ... De
Coninck lardeert zijn verhaal met anekdotes over domme en slimme dieven,
overspelige koppels en slopende moordonderzoeken en serveert een unieke
kijk op het politieleven in de grootstad. Christian De Coninck (1960) is commissaris en woordvoerder bij de Brusselse politie. Hij voerde onderzoeken naar
zedenzaken, moorden en gewapende overvallen. Daarnaast is hij ook bekend
als schrijver van misdaadromans. Zijn nieuwste boek ‘Dodenmars’ verschijnt in
de maand september.
Donderdag 13 september om 20 u., Bibliotheek Kortenberg
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas,
Inschrijven en betaling vooraf is verplicht via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

GEMEENTEBESTUUR

Steeds vaker zie je mensen foto's nemen met
hun smartphone of tablet. Heb jij de camera
van je mobiele toestel nog nooit gebruikt? Of
wil je graag wat meer weten over wat je achteraf met die foto's kunt doen? Breng dan je
toestel mee en we gaan er gewoon mee aan
de slag. Je leert alles over pixels en bytes, krijgt
tips over hoe je perfecte foto's neemt, hoe je ze
op je pc overzet, of ze doormailt naar een kennis of familielid.
Je gaat ook dieper in op het bewerken van foto's via je tablet of smartphone:
foto's bijsnijden, de belichting corrigeren, een filter toepassen, ... Afhankelijk
van het type toestel dat je gebruikt, heb je enkele of zelfs heel wat mogelijkheden om je foto achteraf nog te verbeteren. Er worden ook enkele apps gedemonstreerd waarmee je speciale foto's kan maken.
Na de workshop staat Digidokter-van-dienst Ilse Depré je met raad en daad bij
met al je smartphonevragen.
Zaterdag 22 september om 10 u., Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos, Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib, de Everaert-Ghesellen
en het Sint Antoniuskoor)
GEMEENTEBESTUUR

ZING MEE IN DE BIB!

‘Muziek verzacht de zeden,’ zegt men! En zingen ook!
Meestal zingt men als men blij of gelukkig is. Of verdrietig, of boos!
Eigenlijk is er geen enkel moment waarop er niet gezongen kan worden,
dus ... dóen!
Als je niet graag alleen zingt, kan je met de ‘Everaert-Ghesellen’ en het
‘Sint- Antoniuskoor’ komen zingen in de Bib. Samen met hen ga je door een
divers repertoire van Bobbejaan Schoepen tot Will Tura, van Elvis Presley tot
Jef Burm en Barbara Dex!
Af en toe een valse noot of uit de maat kan zelfs geen kwaad, als je je
maar amuseert!
Halverwege smeer je de stembanden met een hapje en een drankje.
Dus, tot dan en ... breng je vrienden en je goed humeur mee!
Dinsdag 25 september om 14 u., Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos, Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib i.s.m. Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen)
GEMEENTEBESTUUR

DE KINDER- EN JEUGDJURY ZOEKT
ENTHOUSIASTE LEZERS!

Ben je tussen 6 en 10 jaar oud en lees je graag?
Schrijf je dan in voor de Kinder- en Jeugdjury 2018-2019.
Wat moet je hiervoor doen?
• Je schrijft je in aan de infobalie van de bibliotheek.
• Je leest de 8 geselecteerde boeken. Je hebt hiervoor de tijd tot 19 april 2019.
• Je vult steeds jouw persoonlijke leesdagboek in dat je van de Bib krijgt.
• Ten slotte maak je jouw rangschikking van de gelezen boeken en geef je die
aan ons door.
Er zijn twee leesgroepen: ééntje voor kinderen van 6 tot 8 jaar en één
voor 8- tot 10-jarigen. Per leeftijdsgroep kunnen er 14 kinderen meedoen. Dus ... schrijf je snel in en doe mee!
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

Wat doet de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV)?
De KJV wil kinderen en jongeren de kans geven jeugdboeken te
bespreken, te beoordelen en te bekronen.
Zo steunen ze hun favoriete schrijvers.
Hun website: www.kjv.be

AANBOD VAN VORMINGPLUS OOST-BRABANT
LEUKE IDEEËN VOOR
EEN GEZONDE BROODDOOS
De nieuwe voedingsdriehoek is een aanrader voor gezonde en duurzame voeding. Hoe vertaal je dat naar je dagelijkse brooddoos of lunchbox? Ontdek het tijdens deze workshop. Je krijgt een stukje theorie,
afgewisseld met heel wat proevertjes. Breng een keukenschort, een
handdoek, een snijmesje en een plankje mee, want je gaat zelf aan de
slag. Je gaat naar huis met een pak leuke en gezonde lunchideeën, voor
jezelf, je partner of je kinderen.
Donderdag 20 september van 19.30 tot 21.30 u., OC De Zolder
17 euro (13 euro reductietarief Vormingplus)
Meer info en inschrijven: info@vormingplusob.be,
www.vormingplusob.be, 016 52 59 00
of bij de UiTbalie in de Bib: uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
In samenwerking met Cultuurdienst 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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Groote oorlog in kortenberg
In de ban van d'ulanen

(Dienst Vrije Tijd)
(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

SPEURNEUZENTOCHT

GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERG - TERVUREN KORTENBERG: FIETSEN IN VREDE

Ga nog tot eind 2018 samen op pad om schatten te zoeken! In
Kortenberg en deelgemeenten liggen een aantal caches rond WOI verborgen. De caches zijn voor iedereen, groot en klein, een ware queeste.
Wat zal je vinden? Welke verborgen plekjes zal je ontdekken? Ben je
benieuwd? Aan de UiTbalie in de Bib van Kortenberg kan je na het betalen van een waarborg een gps-toestel uitlenen om als een echte speurneus op pad te kunnen gaan. Je kan natuurlijk ook met je eigen gpstoestel of smartphone op pad. Een leuk avontuur om samen met je
kinderen te beleven!

Op zondag 30 september kan je voor de laatste keer KortenbergTervuren-Kortenberg fietsen.
Een fietstocht van ongeveer 40 kilometer begeleid door een erkende
verhalenverteller (gemiddelde snelheid 15 km/u.). Onderweg ontdek je
anekdotes en straffe verhalen over WOI in Kortenberg.

Nog tot december 2018 tijdens de openingsuren van de Bib
Kortenberg en deelgemeenten
Kosteloos, huren van een gps-toestel kan aan de UiTbalie na het betalen
van een waarborg

Zondag 30 september
Vertrek om 13.30 u. aan het Dr. V. De Walsplein 30 te Kortenberg. Einde
voorzien omstreeks 18 u.
12 euro (inclusief bevoorrading onderweg en verzekering)
Inschrijven verplicht via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Eenmaal in Tervuren bezoek je de indrukwekkende klaprozeninstallatie
aan de Panquinkazerne. Het Hoefijzerplein wordt getransformeerd tot
een graanveld bezaaid met klaprozen en nagemaakte loopgraven.

Copyright collectie Erfgoedhuis Kortenberg

Het volledige programmaoverzicht vind je op
www.kortenberg.be/groote-oorlog, of haal je brochure aan de
UiTbalie in de Bib. Voor meer info over al deze activiteiten kan je
contact opnemen met de UiTbalie in de Bib via
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80.

Copyright Koen Suyk
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(Conek)

(Teken- en schildersatelier Davidsfonds)

FAMILIEBARBECUE

INSCHRIJVEN TEKEN- EN SCHILDERSATELIER
‘HET KADER’ DAVIDSFONDS

Op zaterdag 1 en zondag 2 september nodigt de Koninklijke Harmonie
Eendracht Kortenberg (CONEK) iedereen uit op haar familiale barbecue die nu
plaatsvindt aan de parochiezaal in Everberg. Op het menu staan steak, gamba’s, chipolata’s, lamskoteletjes, enzovoort. Groentenbar en frietjes naar
believen. De prijzen zijn democratisch en er is kinderanimatie voorzien en
natuurlijk ook leuke muziek. Eventuele regen kan geen spelbreker zijn, je zit
dan wel droog. Inschrijven is niet nodig. Kom even langs en steun de jeugdwerking van CONEK. En vooral: je hoeft dan eens niet te koken.
Zaterdag 1 september vanaf 18 u. en zondag 2 september vanaf 11.30 u.
Parochiezaal Everberg, Annonciadenstraat 23, Everberg
Meer info: www.conek.be

Wil je één maal per week in een stressloze omgeving tekenen of schilderen
en je talenten verder ontwikkelen? Dit kan door middel van opgelegde oefeningen of vrij werk en ondersteund door de atelierverantwoordelijke.Het
teken- en schildersatelier ‘Het Kader’ Davidsfonds vindt elke dinsdagavond
van 19 tot 22 u. plaats in het OC Oud Gemeentehuis in Everberg. Het nieuwe
jaar start op dinsdag 4 september en loopt tot en met dinsdag 25 juni.
Start op dinsdag 4 september van 19 tot 22 u., OC Oud Gemeentehuis
Meer info en inschrijven: Jean-Marie Beuten, 0485 11 49 66
of jean-marie.beuten@telenet.be

(Schilderschool De blinde muur)

START LESSEN SCHILDERSCHOOL
DE BLINDE MUUR
De Kortenbergse schilderschool
‘De blinde muur’ start haar
activiteiten vanaf zaterdag 8
september.
De lessen vinden elke zaterdag
van 9 tot 12 u. plaats, in de
kleine zaal van GC Colomba,
Wijngaardstraat 1, 3070
Kortenberg.
Iedereen welkom. Nadere inlichtingen via 0479 51 10 08 (Lieve
Ophalvens).

EÉN VAN DE LEDEN VAN HET KUNSTATELIER
‘HET KADER’ DAVIDSFONDS KORTENBERG
STELT TENTOON
Bezoek tot en met 7 januari 2019 de eerste solo-tentoonstelling van Regi
Olbrechts, één van de leden van het kunstatelier ‘Het Kader’ Davidsfonds.
Dagelijks te bezoeken tussen 14 en 16.30 u.
Woon- en zorgcentrum O.L. Vrouw van Lourdes, Dorpsplein 10, Erps-Kwerps
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(Kantschool Kortenberg)

LESSEN KANTKLOSSEN
Vanaf zaterdag 8 september kan je bij Kantschool Kortenberg terecht
voor kantkloslessen voor beginners en gevorderden, waar verschillende
kantsoorten worden aangeleerd. De lessen vinden plaats in OC Berkenhof,
telkens van 9 en 16 u.

September
Oktober
November
December
Januari

8/9 - 22/9
6/10 - 20/10
3/11 - 17/11
1/12 - 15/12
5/1 - 19/1

Februari
Maart
April
Mei
Juni

2/2 - 16/2
2/3 - 16/3
6/4 - 27/4
11/5 - 25/5
8/6 - 22/6

Vanaf zaterdag 8 september, telkens van 9 tot 16 u., OC Berkenhof
80 euro voor beginners (materiaal inbegrepen), 50 euro voor gevorderden
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be

(vtbKultuur)

(Rode Kruis Kortenberg)

CONCERT MET NIEUW TOPTALENT: JASMIJN
LOOTENS (CELLO) EN RITA DEGRAUEWERE
(PIANO)

START NIEUWE CURSUS EERSTE HULP
EN HELPER

Jasmijn Lootens werd geboren in Waregem en begon op 6-jarige leeftijd met
cello aan de stedelijke muziekacademie. Later ontdekte ze daar ook compositie en contrabas. In haar jeugdjaren was ze behalve muziek ook gepassioneerd door sport (tennis en hockey) en toonde ze grote interesse voor architectuur en design. Uiteindelijk koos ze op haar achttiende voor een muzikale
loopbaan. Ze startte haar bachelorstudies aan het Lemmensinstituut te
Leuven bij J. Kruithof en daarna studeerde ze nog een jaar aan het conservatorium van Amsterdam, bij Q. Viersen. Haar masterstudies volgde ze opnieuw
aan het Lemmensinstituut, deze keer in de klas van M. Vin, waar ze in 2016
afstudeerde met grootste onderscheiding. Jasmijn behaalde in datzelfde jaar
ook een bachelor in de Musicologie aan de KULeuven met onderscheiding.
Masterclasses volgde ze bij G. Sillima, G. Lipkind, P. Muller, E. Reijseger, J.
Emmert en E. Schiffer. Momenteel vervolmaakt ze zich als solist in de hedendaagse muziek. Tijdens haar Master na Master verdiept ze zich in meesterwerken uit de celloliteratuur en focust ze op haar eigen onderzoeksproject
(parafraseren van hedendaags cellorepertoire met live-elektronica) waarin ze
wordt bijgestaan door producer Michaël Verlinden.
De plaatsen zijn niet genummerd.
Een exclusieve samenwerking met LUCA School
of Arts, campus Lemmens Leuven.
Zondag 9 september van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
16 euro, 14 euro VVK, leden 14 euro of leden 12 euro VVK
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66.
Kaarten ook beschikbaar aan de UiTbalie

Stel dat er straks iemand van je gezin of een collega iets overkomt. Weet
je dan hoe je moet reageren? Kan je eerste hulp toedienen bij een verstuiking, een brandwonde of hartfalen? Het Rode Kruis Kortenberg vindt
het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen. Via de opleidingen leer
je de juiste vaardigheden aan om eerste hulp te bieden. Zo weet je wat
je moet doen als er iets gebeurt. Dé referentie in eerste hulp.
Mensen zelfredzaam maken is de missie van het Rode Kruis Kortenberg.
Daarom organiseert het opleidingen in eerste hulp (EHBO). De lesgevers
zijn goed opgeleid en beschikken over uitstekend didactisch lesmateriaal. De oefeningen worden zo realistisch mogelijk gemaakt en praktijkbeleving staat centraal.
Lessenreeks vanaf 11 september tot 30 november,
telkens op dinsdag en donderdag van 20 tot 22 u.
GC Colomba, Kosteloos
Meer info en inschrijven: vorming@kortenberg.rodekruis.be,
0476 57 02 93 (William Rombaut) of bezoek de Facebookpagina
https://www.facebook.com/Rode-Kruis-Kortenberg
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(Circusstreken)

(Gidsenbond Dijleland)

ZIN IN WEKELIJKSE CIRCUSLESSEN?

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND

Wil je behendig worden met diabolo, borden op een stok, lasso, flowerstick, poi of met jongleermateriaal? Of je evenwicht leren houden op een
eenwieler, bal, ton, ladder, touw, trapeze, rola bola of stelten? Of kennismaken met de wereld van de clowns, goochelaars, acrobaten, ballonplooiers? Dan is Circusstreken echt iets voor jou! En na al dat oefenen
maak je samen met de andere circusleerlingen een grote circusshow!
Iedere woensdagnamiddag in basisschool De Klimop te Erps-Kwerps
vinden er circuslessen plaats, start op woensdag 12 september.
Vanaf 7 jaar kan je deelnemen.

De streekwandelingen zijn toeristische verkenningen in het Dijleland,
deelregio van de Groene Gordel. Ze starten
elke tweede en vierde woensdag vanaf april
om 14 u. en duren ongeveer drie uur. Onder
leiding van een regiogids van de Gidsenbond
Dijleland wandel je elke keer in een ander
dorp zodat alle deelgemeenten aan de beurt
komen. De wandelingen zijn kosteloos.
Stevig schoeisel is geen overbodige luxe omdat de wandelingen soms
door bos en veld lopen. Iedereen is steeds welkom!

Er zijn ongeveer 45 leden tussen 7 en 18 jaar. Daarom wordt er in drie
groepen gewerkt:
• van 14 tot 15 u.: starters
• van 15 tot 16 u.: gevorderden
• van 16.30 tot 17.30 u.: jongeren (in polyvalente zaal Erps-Kwerps)
Bezoek voor meer informatie www.circusstreken.be. Je vindt er ook
sfeerfoto’s van de voorbije acht jaar circuslessen en video-opnames van
acht circusvoorstellingen.
Inschrijven of inlichtingen? circusstreken@hotmail.com
Om in te schrijven mail je de volgende gegevens: naam, adres en
gsm‑nummer, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer en of
je al dan niet ervaring in circus hebt.
Deelname voor een heel jaar kost 110 euro (verzekering bij Sporta inbegrepen). Circusmateriaal is ruim aanwezig.

Programma najaar 2018:
Wanneer
Waar

Vertrekpunt

Adres
Dezangrélaan,
Kraainem

Woe
12 september

Kraainem

SintPancratiuskerk

Woe
26 september

Meerbeek

Sint-Antoniuskerk SintAntoniusstraat 24,
Meerbeek

Woe
10 oktober

Tervuren

Olifant voor
Afrikamuseum

Leuvensesteenweg 13,
Tervuren

Woe
24 oktober

Hever
(Boortmeerbeek)

Onze-LieveVrouwkerk

Donk, Hever

Woensdag 26 september kan je wandelen in Meerbeek.
Meerbeek, met de billen bloot. Gelegen tussen de E40 en de
Steenweg Leuven-Brussel, biedt het al bij al landelijk gebleven Meerbeek
je velden, rijke bossen, holle wegen en verrassende vergezichten aan,
doorspekt met verhalen over de Romeinen, lepra, naturisten, wijn, jonge
criminelen en oude duivels.
De folder met Streekwandelingen is verkrijgbaar aan de UiTbalie in de Bib.

(Markant Groot-Kortenberg)

STARTAVOND MARKANT GROOT-KORTENBERG: STIJLWORKSHOP: DE EERSTE INDRUK TELT!
Wist je dat je binnen de 12 seconden een eerste beeld van iemand hebt?
En dat mensen die aandacht aan hun presentatie besteden, zowel in
looks als in hun lichaamstaal, succesvoller zijn?
Als je uitstraling in harmonie is met jezelf, maar ook met de
bedrijfswaarden, je doel, je doelgroep en de gelegenheid, zal je
boodschap meer impact hebben. Ann Segers geeft je tips over de juiste
pasvorm, kleuren en stoffen.

Donderdag 27 september van 19.30 tot 22 u.
Bezoekerscentrum Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps, Kosteloos
Meer info en verplicht inschrijven: markant.kortenberg@gmail.com
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(KH De Verbroedering)

(vtb Kultuur)

BETER JE LEVEN MET MUZIEK!

GEEN SHOW, GEEN ACROBATIE, GEEN
COMPETITIE, GEEN MEDAILLES, … ALLEEN
MAAR EEN GEZONDE PORTIE PLEZIER!

‘Muziek zorgt voor vertedering, verwondering, een beter geheugen en
samenhorigheid’ (neuropsycholoog Erik Scherder).
(Bron: Happinez - tekst Eline Hoffman)
Aarzel dus zeker niet om je aan te sluiten bij KH De Verbroedering. Je
komt terecht in een mengelmoes van jong en oud, mannelijk en vrouwelijk, rijk en arm, dik en dun, … met één gemene deler: je geniet van
het muziekspelen.
Heb je het muziekspelen nog niet onder de knie? Dan ben je meer dan
welkom:
• Als zesjarige voor muziekinitiatie
• Als zevenjarige voor de muziekopleiding op woensdagnamiddag
• Als volwassene voor de muziekopleiding ’s avonds gedurende één
schooljaar
Als prille muzikant kan je terecht in het instaporkest ‘Jeugd verbroedert’
(ook voor volwassenen).
Als je wat meer ervaring hebt in de muziek, is aansluiten bij de harmonie
zeker een must.
De inschrijvingen vinden plaats op woensdag 12 september van
17.30 tot 19 u. in basisschool De Klimop, Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps.
De opleidingen starten in de week van 19 september.
Er zijn nooit genoeg muzikanten in een vereniging,
dus je bent meer dan welkom!
Meer info: www.verbroedering.be

Goed en toch goedkoop leren dansen?
vtbKultuur Kortenberg organiseert al 45 jaar tweemaal per jaar nieuwe
lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage wals, tango, vlugge wals, cha
cha cha, jive (swing), disco-swing en salsa.
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven
worden in GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Beginners: 19 tot 20.15 u.
Gevorderden: 20.15 tot 21.30 u.
Meergevorderden: 21.30 tot 22.45 u.
En wat kost het? Cursus 14 weken: 98 euro
Wie vooraf inschrijft tijdens de kennismakingsles: korting van 5 euro
Lidmaatschap vtbKultuur verplicht (slechts 10 euro/jaar)
Maandag 10 september: kennismakingsles om 20 u.
Maandag 17 september: kosteloze proefles, aanvang nieuwe lessenreeks om 19 u.
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

(De Snuffelaars)

GROTE TWEEDEHANDS SNUFFELMARKT
Op zondag 23 september organiseren De Snuffelaars een grote tweedehands snuffelmarkt. Van 9 tot 16 u. ben je welkom in de polyvalente zaal
te Erps-Kwerps.
Wil je een standplaats (6 euro/plaats)? Dan is reservatie verplicht via
02 759 54 58 (tussen 18.30 en 20 u.).
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(Die Blomme)

(Belgium Brick Children School Foundation (BBCSF))

NIEUWE DATA BLOEMSCHIKLESSEN

FILMPREMIÈRE:
DE BERGEN VAN DE GODEN

Vanaf dinsdag 18 september kan je bij Die Blomme op dinsdagavond,
woensdagvoormiddag, -namiddag of –avond in GC Colomba terecht voor
bloemschiklessen.
Groep 1 Dinsdagavond

19.30 – 22.30 u. 18/9 – 23/10 –
19/11 – 18/12 –
22/1 – 26/2 –
19/3 – 23/4 –
7/5
Groep 2 Woensdagvoormiddag 9.30 – 12.30 u. 19/9 – 24/10 –
20/11 – 19/12 –
23/1 – 27/2 –
20/3 – 24/4 –
8/5
Groep 3 Woensdagnamiddag 13.30 – 16.30 u. 19/9 – 24/10 –
20/11 – 19/12 –
23/1 – 27/2 –
20/3 – 24/4 –
8/5
Groep 4 Woensdagavond
19.30 – 22.30 u. 19/9 – 24/10 –
20/11 – 19/12 –
23/1 – 27/2 –
20/3 – 24/4 –
8/5

Start op dinsdag 18 september van 19.30 tot 22.30 u., GC Colomba
60 euro voor 9 lessen, voor 20 augustus te storten op BE44 9733
5124 7845 met vermelding van de groep die je kiest (Opgelet:
nieuw rekeningnummer!)
Meer info: Micheline Matterne (02 759 20 09)
of Edith Dewit-Vanhaelen (02 759 34 67)
(vzw Free Ruïz)

SPAGHETTI- EN FAMILIEDAG VOOR GROOT EN
KLEIN
Wees welkom op het spaghettifestijn en steun zo Ruïz voor het aankopen van een
rolstoelbakfiets! Maak er samen met de organisatoren een fijne familiedag van!
Zondag 30 september van 12 tot 16 u. en van 17 tot 20 u., GC Colomba
13 euro volwassenen, 8 euro kinderen
Inschrijven door overschrijving van het juiste bedrag op
rekeningnummer BE17 0689 0529 0721
Meer info: Facebookpagina Free Ruïz

Tibet werd eind jaren '50 geannexeerd door China en is na al die jaren nog
altijd een bezet land. De bevolking heeft nu moderne voorzieningen en is
wellicht beter af onder het Chinese bestuur, maar tegelijk staat de Tibetaanse
cultuur voortdurend onder druk. De aanleg van spoorlijnen in de Himalaya
brengt niet alleen het Chinese massatoerisme op gang, maar is vooral
bestemd voor het vervoer van kostbare en zeldzame ertsen. De
waterhuishouding in Tibet is cruciaal voor meer dan 3 miljard mensen. De
cameraploeg maakte een tocht van 2.700 km op een gemiddelde hoogte
van 4.800 m. en kon als eerste westerse crew gebruikmaken van de nieuw
aangelegde noordelijke route tot aan de grens met Pakistan en Ladakh. Op
de route werden unieke taferelen gefilmd: nomaden met hun yaks,
gigantische kudden schapen met hun herders, het binnenhalen van de
oogst met honderden dorpsbewoners en de prachtige natuur. Om de
geschiedenis van Tibet te kunnen begrijpen, moet men ook het boeddhisme
en de Bönreligie beschrijven. De ploeg trok op expeditie rond de heilige berg
'Kailash'. Het was een voettocht van drie dagen tot op een hoogte van 5.660
meter. De tocht ging verder naar het mysterieuze Guge-koninkrijk met
Tsaparang en Tholing, de hoofdplaats van de Bönreligie. Het Everestgebied
werd doorkruist en er werden unieke opnamen gemaakt van de Tibetanen
en hun verbondenheid met de religie en de natuur. De film 'De Bergen van
de Goden' is een uniek document. Speelduur 90 minuten.
Zondag 23 september om 15 u., GC Colomba, Inkom: vrije gift
Meer info: alsichcan1432@gmail.com
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(Hobby- en Filaclub en Kantschool Kortenberg)

INSCHRIJVING HOBBYTENTOONSTELLING
Op zaterdag 3 en zondag 4 november richt de Hobby- en Filaclub en
Kantschool Kortenberg voor de 45ste maal haar hobbytentoonstelling in.
Deze vindt plaats in GC Colomba en loopt op zaterdag van 14 tot 18 u. en
op zondag van 10 tot 18 u. Heb je een hobby of ben je verzamelaar en zou
je graag deelnemen? Neem dan contact op voor zondag 30 september.
Zaterdag 3 november van 14 tot 18 u. en zondag 4 november van 10 tot 18 u.
GC Colomba, Kosteloos
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be

(NEOS Kortenberg)

KEN JIJ NEOS KORTENBERG? NEEN?
NEOS Kortenberg is dé seniorenclub voor enthousiaste en actieve senioren in Groot-Kortenberg en omgeving. NEOS Kortenberg is een geëngageerde club waar warme vriendschapsbanden gesmeed en onderhouden worden.
Maandelijks biedt NEOS een aantal activiteiten aan zoals mooie wandelingen, interessante culturele en culinaire uitstapjes. Ook kunnen de
leden deelnemen aan tal van sportieve en culturele evenementen georganiseerd door NEOS Nationaal en NEOS Vlaams-Brabant. Kortom, voor
iedereen wat wils.
Wens je meer te weten over NEOS Kortenberg? Surf dan snel naar
www.neosvzw.be/kortenberg of neem vrijblijvend deel aan één van
hun volgende activiteiten. Je kunt het activiteitenprogramma terugvinden op de website. Je kunt ook rechtstreeks contact nemen op gsmnummer 0477 25 58 92.
NEOS Kortenberg hoopt spoedig met jou kennis te maken.
Het bestuur van NEOS Kortenberg
Chris Baker-Dedoyard - Voorzitster
Jacqueline Vanderniepen – Secretaresse
Mia Gielis – Logistiek verantwoordelijke
Marc Derveaux – Penningmeester

(Kristelijke Werknemers Beweging (K.W.B.) ErpsKwerps)

K.W.B. BESTAAT 75 JAAR EN ZOEKT
VRIJWILLIGERS
K.W.B. werd opgericht in september 1943 en bestaat dit jaar 75 jaar. Dit
feestelijke gebeuren kan het bestuur van K.W.B. niet onopgemerkt laten
voorbijgaan en daarom zullen alle activiteiten van nu tot juni 2019,
waarvan je nog wel zult horen, in het teken staan van dit jubileum.
Omdat het bestuur van K.W.B. graag in 2043 haar 100ste verjaardag zou
willen vieren, en waarschijnlijk een deel van de huidige leden en
bestuursleden dan een zeer gevorderde leeftijd zullen bereikt hebben,
doet K.W.B. een beroep op alle jonge mensen tussen 25 en 60 jaar om
stilaan de fakkel over te nemen om zo het 100-jarig jubileum veilig te
stellen.
Zie je het als man of vrouw zitten om samen met de leden van K.W.B.
aan de toekomst van deze vereniging te werken? Aarzel dan niet om met
K.W.B. contact op te nemen. Het bestuur kijkt ernaar uit!
Meer info: 0479 39 28 76 (Koen Sablon) of 02 759 84 10 of
0498 76 11 44 (Marcel Opdeweegh)
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer
Van 01/09/18
tot 31/12/18

Wat

Organisator

Waar

Groote Oorlog in Kortenberg: Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
Speurneuzentocht

Info
Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80,
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

Za 01/09/18 om 18:00 en Familiebarbecue
zo 02/09/18 om 11:30

CONEK

Parochiezaal Everberg,
www.conek.be
Annonciadenstraat 23, Everberg

Zo 02/09/18
van 07:20 tot 20:00

Daguitstap:
het land van Saint-Hubert

vtbKultuur

Vertrek OC Berkenhof

€ 39, € 35 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Zo 02/09/18
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Kortenberg

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrekplaats
Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, www.witlooftrekkers.be,
02 759 68 13

Zo 02/09/18 van 14:00
tot 16:30

Repair Café

Repair Café Kortenberg CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg

https://repaircafe.org/locations/repair-café-kortenberg
of 0473 87 80 13

Ma 03/09/18, 10/09/18, Wandelen
17/09/18 en 24/09/18
van 13:45 tot 16:00

55plus Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos, 0477 92 94 17,
http://www.55pluskortenberg.be

Ma 03/09/18, 10/09/18, KVLV Everberg wandelt!
17/09/18 en 24/09/18
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

Kosteloos, 02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com,
http://www.kvlv-everberg.be

Di 04/09/18
van 19:00 tot 22:00

Start teken-en schildersatelier Teken- en schildersatelier OC Oud Gemeentehuis
'Het kader'
Davidsfonds
Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 22, Erps-Kwerps

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

Woe 05/09/18, 12/09/18, Dorpsrestaurant
19/09/18 en 26/09/18

Dienstencentrum
Kortenberg

€ 8, 02 755 30 70,
http://www.welzijnshuiskortenberg.be

Woe 05/09/18
van 14:00 tot 15:00

Voorlezen in de Bib:
Klaar voor de start?

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, bibliotheek@kortenberg.be
of 02 755 22 90

Woe 05/09/18
van 15:00 tot 17:00

Boekenkaftdag

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, bibliotheek@kortenberg.be of 02 755
22 90

Woe 05/09/18

Start lessen tai chi

Dienstencentrum
Kortenberg

GC Colomba

jurgen.vanhorenbeek@telenet.be
of 0494 187 484

Woe 05/09/18,
12/09/18, 19/09/18,
26/09/18 en 03/10/18
van 19:00 tot 22:00

Maak je eigen kledingstuk

Dienst Cultuur

OC Atrium

"€ 75, sociaal tarief met vrijetijdspas,
misjoef@gmail.com
of 0473 97 95 54 (Iris Stas)

Do 06/09/18
van 09:00 tot 11:30

Start sportelgym en fit op
uw stoel

Dienstencentrum
Kortenberg

GC Colomba

€ 176 jaartarief, 02 755 30 70,
http://www.welzijnshuiskortenberg.be

Do 06/09/18
van 13:30 tot 16:30

Hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
Kosteloos, 02 759 39 81, kvlveverberg@gmail.com
Annonciadenstraat 23, Everberg of http://kvlv-everberg.be
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Plaats van samenkomst:
treinstation Kortenberg

Info

Vrij 07/09/18 om 11:00 Gegidst bezoek: Brussels
Gallery Weekend

vtbKultuur

€ 9, € 8 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Za 08/09/18 en 22/09/18 Lessen kantklossen
van 09:00 tot 16:00

Kantschool Kortenberg OC Berkenhof

€ 80 beginners (materiaal inbegrepen), € 50
gevorderden, kantschool.kortenberg@skynet.be

Za 08/09/18
van 09:00 tot 12:00

Start lessen schilderschool

Schilderschool
De blinde muur

Kleine zaal GC Colomba

0479 51 10 08 (Lieve Ophalvens)

Za 08/09/18
van 10:00 tot 12:00

Cymbiflor, bezoek
orchideeënkwekerij

vtbKultuur

Vertrek: OC Berkenhof

€ 7, € 6 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Zo 09/09/18
van 10:30 tot 12:00

Concert met nieuw toptalent: vtbKultuur
Jasmijn Lootens (cello) en
Rita Degrauewere (piano)

Oude Abdij Kortenberg,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 16, € 14 VVK, leden € 14 of leden € 12 VVK,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66.
Kaarten ook beschikbaar aan de UiTbalie

Zo 09/09/18
van 13:00 tot 18:00

Open Monumentendag:
het klooster van Erps

Dienst Cultuur i.s.m.
Erfgoedhuis Kortenberg,
Erfgoedhuis Kortenberg Dorpsplein 16, Erps-Kwerps

Kosteloos, cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 80

Ma 10/09/18, di 11/09/18 Bloemschikreeks
en do 13/09/18 van 13:30
tot 16:00 en di 11/09/18
en woe 12/09/18
van 19:30 tot 22:00

Gezinsbond
Erps-Kwerps

Brasserie
Woon- en zorgcentrum
O.L.V. Lourdes,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

€ 65, gezinsbond.erpskwerps@gmail.com

Ma 10/09/18
van 19:30 tot 21:35

Start yogalessen

Yogaclub Erps-Kwerps

Turnzaal De Klimop,
€ 25, yogaclub.erpskwerps@gmail.com
Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps of 02 759 46 41

Ma 10/09/18
van 20:00 tot 21:30

Kennismakingsles
danscursus

vtbKultuur

GC Colomba

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

Cursus Eerste Hulp en Helper Rode Kruis Kortenberg
Van di 11/09/18 tot
vrij 30/11/18, op di van Rode Kruis Kortenberg
20:00 tot 22:00 en op do
van 20:00 tot 22:00

GC Colomba

Kosteloos, vorming@kortenberg.rodekruis.be,
0476 57 02 93

Woe 12/09/18 om 14:00 Regiowandeling Kraainem

Gidsenbond Dijleland

Sint-Pancratiuskerk,
Dezangrélaan, Kraainem

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

Van woe 12/09/18
tot zo 16/09/18

Circus Pepino

Parking GC Colomba

€ 10, € 15 stoelen, circuspepino@hotmail.com

Woe 12/09/18 om 14:00 Start circuslessen

Circusstreken

Turnzaal De Klimop,
€ 110 jaarprijs, circusstreken@hotmail.com
Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps

Woe 12/09/18
van 17:30 tot 19:00

Inschrijvingsmoment
KH De Verbroedering

KH De Verbroedering

Basisschool De Klimop,
€ 40 kinderen, € 80 volwassenen,
Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps www.verbroedering.be

Woe 12/09/18
van 19:00 tot 22:00

Thema-avond voor
reanimatie en defibrillatie

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos, vorming@kortenberg.rodekruis.be,
0476 570 293

Do 13/09/18
van 10:00 tot 12:00

Start cursus
Engelse conversatie

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

€ 30,50 (cursusmateriaal en koffie inbegrepen),
sociaal tarief met vrijetijdspas, 02 755 30 70,
http://www.welzijnshuiskortenberg.be

Van do 13/09/18
tot zo 16/09/18

Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker

Welzijnsraad Kortenberg Meerdere locaties in Kortenberg, komoptegenkanker.kortenberg@hotmail.com
Erps-Kwerps, Meerbeek en
Everberg

Circus Pepino
komt naar Kortenberg
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Do 13/09/18 om 20:00

‘Flikstories: een ketje uit de Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
hoofdstad spreekt’ Lezing van
Christian De Coninck

Do 13/09/18
van 20:00 tot 22:00

Cursus:
Kleine tuin, grote kansen!

Dienst Milieu

Administratief Centrum, zaal 3.1 Kosteloos, duurzaamheid@kortenberg.be,
02 755 30 70

Vrij 14/09/18
van 14:00 tot 16:00

Infonamiddag mantelzorg:
De kunst van het piekeren

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

Kosteloos, 02 755 30 70,
http://www.welzijnshuiskortenberg.be

Vrij 14/09/18
van 20:00 tot 22:00

Beeldreportage:
vtbKultuur
Gouden reis naar Samarkand

Oude Abdij Kortenberg,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 7, € 6 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Za 15/09/18 om 14:00

Winterkermis in Erps 2018

Dorpsplein Erps

www.kortenberg.be

Za 15/09/18
tot zo 16/09/18

Tweedaagse Parijs

Vertrek: OC Berkenhof

€ 285, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

vtbKultuur

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

Ma 17/09/18
Handhavingsweek
tot en met zo 23/09/18

Dienst Milieu

Ma 17/09/18 om 19:00 Start lessenreeks dans

vtbKultuur

GC Colomba

€ 98 en € 10 lidmaatschap,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Di 18/09/18 en 25/09/18 Zumba
van 19:30 tot 22:30

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Di 18/09/18 en
woe 19/09/18

Die Blomme

GC Colomba

€ 60 voor 9 lessen van september 2018 tot mei 2019,
info: 02 759 20 09, 0494 40 52 38, 02 759 34 67
of 0476 26 99 92, micheline.matterne@skynet.be
of edith.dewit-vanhaelen@skynet.be

Dienstencentrum
Kortenberg

Vertrek aan serviceflats Dry
Coningen, Leuvensesteenweg
190, Kortenberg

€ 48-60 afhankelijk van het aantal inschrijvingen,
sociaal tarief met vrijetijdspas, 02 755 30 70,
http://www.welzijnshuiskortenberg.be

Bloemschiklessen

Woe 19/09/18 om 08:30 Daguitstap met liftbus
naar Diest en Averbode

milieu@kortenberg.be of 02 755 30 70

Woe 19/09/18
van 13:00 tot 19:00

Controle
Dienst Milieu /
algemene staat fietsbanden Duurzaamheid

Fietsen Goeman,
Kosteloos, duurzaamheid@kortenberg.be,
Annonciadenstraat 13, Everberg 02 755 30 70

Woe 19/09/18
van 17:00 tot 19:00

Fietsgraveeractie
Week van de Mobiliteit

Politie HerKo i.s.m.
Uitvoeringsdiensten
Kortenberg en NMBS

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Kosteloos

Do 20/09/18
van 09:00 tot 12:00

Fietsgraveeractie Week van
de Mobiliteit

Dienst Milieu /
Duurzaamheid

Markt Kortenberg,
Dr. V. De Walsplein

Kosteloos

Do 20/09/18
van 09:00 tot 12:30 en
van 13:30 tot 18:00

Controle
Dienst Milieu /
algemene staat fietsbanden Duurzaamheid

Fietsen Verhelst, Lodewijk
Maesstraat 31, Kortenberg

Kosteloos, duurzaamheid@kortenberg.be,
02 755 30 70

Do 20/09/18
van 19:30 tot 21:30

Leuke ideeën voor een
gezonde brooddoos

OC De Zolder

€ 17 (€ 13 reductietarief Vormingplus),
016 52 59 00, info@vormingplusob.be

Vrij 21/09/18 en
zo 23/09/18
van 10:00 tot 12:30

Culturele Brusselwandeling: vtbKultuur
Kuregem en Riolenmuseum

Plaats van samenkomst:
treinstation Kortenberg

€ 9, € 8 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Vormingplus
Oost-Brabant
i.s.m. Cultuurdienst
Kortenberg
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Za 22/09/18 om 10:00

Digidokter: Fotograferen met Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
je smartphone of tablet

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80

Za 22/09/18
van 12:00 tot 19:00

Kortenbergse Klantendag

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

Kosteloos, patrick@unizokortenberg.be,
janbrutin@hotmail.com

Za 22/09/18
van 12:00 tot 19:00

Kortenbergse Klantendag

De Kapstok

De Kapstok,
Kosteloos, patrick@unizokortenberg.be,
Leuvensesteenweg 353, Kortenberg janbrutin@hotmail.com

Zo 23/09/18
van 09:00 tot 16:00

Grote tweedehands
snuffelmarkt

De Snuffelaars

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Zo 23/09/18
van 15:00 tot 17:00

Filmpremière:
De Bergen van de Goden

Belgium Brick Children GC Colomba
School Foundation (BBCSF)

Vrije gift, alsichcan1432@gmail.com

Di 25/09/18
van 09:00 tot 12:00

Start Italiaans
voor beginners 2
en gevorderden

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

€ 160 (cursusmateriaal inbegrepen),
sociaal tarief met vrijetijdspas, 02 755 30 70,
http://www.welzijnshuiskortenberg.be

Di 25/09/18
van 10:30 tot 12:30

Start Franse praatgroep

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

€ 103 (cursusmateriaal inbegrepen),
sociaal tarief met vrijetijdspas, 02 755 30 70,
http://www.welzijnshuiskortenberg.be

Di 25/09/18 om 14:00

Zing mee in de Bib!

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Woe 26/09/18 om 14:00 Regiowandeling Meerbeek

Gidsenbond Dijleland

Kosteloos, standplaats (€ 6) reserveren via
02 759 54 58 (tussen 18.30 en 20 u.)

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
Sint-Antoniuskerk,
Sint-Antoniusstraat 24, Meerbeek www.toerismevlaamsbrabant.be

Do 27/09/18
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor senioren Seniorenadviesraad en GC Colomba
het Welzijnshuis

Kosteloos, gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 30 70, http://www.kortenberg.be/

Do 27/09/18
van 19:00 tot 21:30

Avondlezing: ‘Hartfalen van Dienstencentrum
A tot Z’ door Dr. Droogné
Kortenberg

OC Berkenhof

Kosteloos, gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 30 70, http://www.kortenberg.be/

Do 27/09/18
van 19:30 tot 22:00

Café creatief:
Kabels haken en/of breien

Femma Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 22, Erps-Kwerps

€ 5, € 3 leden

Do 27/09/18
van 19:30 tot 22:00

Startavond Markant GrootKortenberg: Stijlworkshop:
de eerste indruk telt!

Markant
Groot-Kortenberg

Bezoekerscentrum
‘Groene vallei’,
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps

Kosteloos, markant.kortenberg@gmail.com

Do 27/09/18
van 20:00 tot 22:00

Infoavond provinciale
groepsaankoop
zonnepanelen

Dienst Ruimtelijke
Administratief Centrum, zaal 3.1 Kosteloos, www.igo.be,
Ordening en Milieu
www.woonwijzermiddenbrabant.be
i.s.m. provincie VlaamsBrabant, IGO, PajoPower,
3WPlus, Kringwinkel
Hageland en andere
gemeenten

Za 29/09/18
van 14:00 tot 18:00

Adviesmoment samenaankoop Provincie
(fruit)bomen, hagen, heggen en Vlaams-Brabant
houtkanten in Vlaams-Brabant

Zo 29/09/18
van 16:00 tot 22:00

Nazomerse Pop-Up
Avondmarkt

Dienst Lokale Economie Gemeenteplein Everberg

ondernemen@kortenberg.be

Za 29/09/18
van 20:30 tot 22:30

Kronieken, multimediaal
spektakel (beiaard)

vtbKultuur

€ 15, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

GC Den Breughel,
Wespelaarsesteenweg 85,
Haacht

Vertrek: OC Berkenhof

Inschrijven via haag@rld.be of 016 40 85 58
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Zo 30/09/18 van 11:30
tot 15:00 en van 17:00
tot 19:00

Parochiale mosselkermis
Everberg

Parochie Everberg

Parochiezaal Everberg,
€ 20, € 12 koude schotel, € 14 steak,
Annonciadenstraat 23, Everberg wis.devriese@gmail.com

Zo 30/09/18 van 12:00
tot 16:00 en van 17:00
tot 20:00

Spaghetti- en familiedag
voor groot en klein

vzw Free Ruïz

GC Colomba

Zo 30/09/18
van 13:30 tot 18:00

Groote Oorlog in Kortenberg: Dienst Vrije Tijd i.s.m.
Kortenberg - Tervuren Gidsenbond Dijleland
Kortenberg, fietsen in vrede

€ 13 volwassenen, € 8 kinderen,
Facebookpagina Free Ruïz

Vertrek aan Dr. V. De Walsplein € 12, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80,
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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Hoe contact opnemen met de diensten van gemeente of Welzijnshuis?
Per telefoon:
Alle diensten
UiTbalie
Bibliotheek
Dienstencentrum

02 755 30 70
02 755 22 80
02 755 22 90
02 755 23 10

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 dienstverlening 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 12 u. en van 13 tot 16 u.

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de
activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de
UiTdatabank.be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar
deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
formulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen.
De precieze instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke
webstek: www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 augustus 2018 gebeuren voor het oktobernummer,
en ten laatste op 25 september 2018 voor het novembernummer.
Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
webstek en in tal van andere media.

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

Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Woensdag		
Zaterdag		
Bibliotheek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van 9 tot 12 u.
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
van 9 tot 12 u. (behalve Leren,
Ondernemen & Werken)

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.

Recyclagepark
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 recyclagepark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 80 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg,
Mit Van Gompel, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
IPM printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 oktober 2018. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 augustus 2018
worden ingediend. Voorstellen voor het novembernummer van Zoeklicht
moeten ten laatste op 25 september 2018 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 30 augustus 2018 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.

