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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 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
8-9 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
15-16 oktober: Dr. Sibylle Vankets - 02 720 51 77
22-23 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
29-30 oktober: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67



Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse,
Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Bij het ter perse gaan van Zoeklicht was deze informatie nog niet
beschikbaar.

Pensioenzitdagen

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 1 oktober van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 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

Maandag 8 oktober: pmd en papier en karton
Vrijdag 12 oktober: huisvuil en gft
Vrijdag 19 oktober: grofvuil (op afroep)
Vrijdag 26 oktober: gft, huisvuil en oude metalen (op afroep)
Maandag 29 oktober: pmd en papier en karton
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 3 oktober van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

Hebt u klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen?
Meld deze dan aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
•	per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven 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
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Gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 3 SEPTEMBER 2018
GEMEENTEBESTUUR

• Silke Cuypers (Groen) nam ontslag als gemeenteraadslid. Zij wordt vervangen door Axel Degreef, die tijdens de gemeenteraadszitting de eed
aflegde. Axel Degreef zal ook plaatsvervangend lid worden voor Mia
Vandervelde (effectief lid) in de gemeenteraadscommissie sport, jeugd,
senioren en cultuur en in de gemeenteraadscommissie sociaal beleid en
leefmilieu.
• Roeland Maes legde de eed af als adjunct-algemeen directeur. Eerder
werd voormalig gemeentesecretaris Leen Ceuppens al aangesteld als
algemeen directeur. Beide ambtenaren bereikten een onderling akkoord
over hun taakverdeling dat door het college van burgemeester en schepenen werd goedgekeurd.
• De gemeenteraad keurde de tweede aanpassing van het financiële meerjarenplan 2014-2020 en van het budget van 2018 goed.
• De gemeenteraad keurde ook de eerste budgetwijziging voor 2018 van de
kerkfabriek Sint-Martinus Everberg goed, alsook de budgetten voor 2019
van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg, Sint-Martinus
Everberg, Sint-Amandus Erps, Sint-Pieter Kwerps en Sint-Antonius
Meerbeek.
• De gemeenteraad nam akte van de rapportering van de door de financieel
directeur verstrekte visums voor financiële verbintenissen hoger dan
5.500 euro exclusief btw.
• De gemeenteraad keurde de hernieuwde gebruiksovereenkomsten voor
het gebruik van jeugdlokalen door de jeugdverenigingen Chiro Flurk
Everberg, Chiro Erps-Kwerps en Scouts&Gidsen Kortenberg goed. De
belangrijkste nieuwigheden zijn dat wordt vastgelegd in welke lokalen
overnacht mag worden en wanneer dat is toegelaten, dat er een

meldingsplicht is wanneer de activiteiten voor specifieke activiteiten worden gebruikt en dat er bindende richtlijnen zijn voor een veilig gebruik van
de lokalen.
• In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen
van de grond langs de Dorpsstraat–Goedestraat staan de nv Patriso uit
Diest en de bvba Alfa Omega uit Tielt-Winge aan de gemeente Kortenberg
gratis twee stukken grond af - respectievelijk 78 ca en 43 ca groot - om
deze in te lijven in het openbaar domein. Bedoeling is om daarmee het
beeldbepalend element van de kapel en het bestaande groen te behouden.
• Ook volgende punten werden besproken: advies van de GECORO, de verkeersveiligheid op de Leuvensesteenweg en de geschrapte parkeerplaats
ter hoogte van Edegemstraat 10a.
• Voormalig diensthoofd van Ruimtelijke Ordening en Milieu Sally Scheerens
nam ontslag en kan daardoor ook niet langer het mandaat opnemen van
gemeentelijk omgevingsambtenaar. Inge Hauspie en Dieter Hendrickx
blijven wel aangesteld als omgevingsambtenaar.

Volgende gemeenteraad
Maandag 5 november 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.

Burgerzaken
WEBSITE MET ALLE INFO OVER DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018
GEMEENTEBESTUUR

Op zondag 14 oktober trekken 14.454 Kortenbergse kiezers naar de
stembus om nieuwe gemeente- en provincieraadsleden te kiezen. Naar
aanleiding van deze verkiezingen lanceerde het Agentschap Binnenlands
Bestuur (ABB) de officiële verkiezingswebsite ‘vlaanderenkiest.be’.
Kiezers, kandidaten, lokale besturen en de bureaus (hoofd-, stem- en
telbureaus) vinden op deze webstek een antwoord op mogelijke vragen
over de lokale verkiezingen van 14 oktober.
Hoe geef ik een volmacht en kan dat als ik in het buitenland ben?
Waar kan ik mijn verkiezingsaffiches plakken? Welke regels gelden bij de
organisatie van de verkiezingen? De antwoorden op deze en andere

praktische vragen staan op vlaanderenkiest.be. De website wordt
voortdurend aangevuld met actuele informatie. Van zodra de resultaten
op 14 oktober definitief gekend zijn, verschijnen die ook op vlaanderenkiest.be.
Wenst u op de hoogte te blijven van de verkiezingsactualiteit, abonneer
u dan op de ‘nieuwsbrief vlaanderenkiest.be’. Of abonneer u op het ABB
Twitterkanaal: @ABB_Vlaanderen!
Voor meer informatie, bezoek de website: vlaanderenkiest.be
of contacteer info@vlaanderenkiest.be
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DIGITAAL STEMMEN: KOM OEFENEN IN DE BIB
GEMEENTEBESTUUR

Vanaf 1 tot en met 11
oktober kunt in de Bib tijdens de openingsuren komen
oefenen op de stemcomputers. Net zoals de vorige keren
zal er in Kortenberg digitaal
gestemd worden. De instructies om correct te stemmen
vindt u op de achterste bladzijde van Zoeklicht en zult u op 14 oktober
ook in ieder stemhokje terugvinden. U vindt de instructies ook nabij de
oefenstemcomputer in de Bib en op www.vlaanderenkiest.be.

Mogelijkheden om geldig te stemmen
• Een lijststem uitbrengen. Daarmee verklaart u zich akkoord met de
volledige lijst en de volgorde van de kandidaten.
• Een of meer voorkeurstemmen uitbrengen. Daarmee geeft u een
stem specifiek voor een of meer kandidaten van dezelfde lijst.
• Een lijststem én een of meer voorkeurstemmen uitbrengen. In dat
geval tellen alleen uw voorkeurstemmen mee.
• U kunt ook blanco stemmen.
• Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling.
• Ongeldig stemmen met een stemcomputer is onmogelijk.

Milieu
NACHT VAN DE DUISTERNIS
GEMEENTEBESTUUR

Licht uit, ogen open
Tijdens de Nacht van de Duisternis op zaterdag 13 oktober gaat
overal in Vlaanderen het licht uit, ook in Kortenberg. Het ideale moment
dus om uitgebreid filosoferend naar de hemel te turen.
Gaat u liever op pad die nacht? U bent niet alleen. Kom mee en spot
vleermuizen en luister naar de slapende natuur. Of luistert u liever naar
poëtische verhalen en een vleugje muziek? Er is voor elk wat wils.

Alle activiteiten zijn uitermate kindvriendelijk, en ook de ouders en/of
grootouders zullen zich zeker niet vervelen. Vergeet dus zeker de laarsjes
en laarzen niet! Kinderwagens en rolstoelen zijn tijdens de wandeling
helaas een beetje moeilijk te besturen, maar zijn zeker welkom bij de
andere activiteiten. Gelieve er ook mee rekening te houden dat de
trouwe viervoeters enkel toegelaten zijn tijdens de wandeling, en dit
aan de leiband.

Wat is er te doen?
Neem een paar nachtdieren op sleeptouw en sluit aan bij de volgende
duistere activiteiten:

Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet. Parkeermogelijkheden zijn
beperkt.
Tot dan!

• Natuurpunt vzw verzorgt een duistere wandeling in en rond het
Silsombos.
• WEGA – Sterrenwacht neemt u mee naar de Melkweg.
• Katelijne Billet (woordkunstenaar en zangeres) bereidt nachtelijke
vertellingen voor.
• JNM Midden-Brabant (Jeugdbond natuur en milieu) neemt u mee op
zoek naar nachtelijke dieren.
Het perfecte recept voor een nacht vol spanning en plezier die zal
plaatsvinden in en rond het Bezoekerscentrum Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat 60 in Erps-Kwerps.
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Ruimtelijke Ordening
LANGER ZELFSTANDIG THUIS IN UW EIGEN HUIS?
GEMEENTEBESTUUR

Wilt u langer zelfstandig, veilig en comfortabel in uw vertrouwde
omgeving blijven wonen? De aanpassingspremies van Wonen
Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant geven ouderen (65+) een
duwtje in de rug om noodzakelijke aanpassingswerken in hun woning
uit te voeren.
Wordt het moeilijk om uw bad in en uit te stappen en wilt u graag een
inloopdouche installeren? Denkt u erover om een lift te plaatsen om
trappen te vermijden? Voor deze en veel andere werken kunt u een
financiële tegemoetkoming krijgen.
De voorwaarden voor de Vlaamse en de provinciale premie verschillen
op een aantal vlakken.
Aanpassingspremie Wonen Vlaanderen
Voor aanvragen van de aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen mag
het gezamenlijk belastbaar inkomen van de 65-plusser en zijn of haar
eventuele partner niet hoger zijn dan 30.640 euro. De aanvraag houdt
rekening met het inkomen van drie jaar eerder. Voor aanvragen in 2018
telt dus het belastbaar inkomen van 2015.
Binnen de aanpassingspremie zijn er twee onderdelen: een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen, en een aanpassingspremie voor verbouwingen die de woning beter toegankelijk
maken.
Technische installaties en hulpmiddelen
• de badkamer aanpassen aan de noden van 65-plusserss of een
tweede badkamer op een andere verdieping installeren;
• een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere
verdieping plaatsen;
• een traplift of rolstoelplateaulift installeren;
• vaste, in de woning verankerde elektromechanische hulpmiddelen
om zich te verplaatsen installeren;
• handgrepen en steunmiddelen aanbrengen;
• de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken automatiseren.
Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken
• de woning toegankelijk maken met hellende vlakken, een verbrede
toegangsdeur (al dan niet automatisch), en het wegwerken van
hinderlijke drempels;
• de gang en de deuropeningen verbreden of woonvertrekken of
sanitaire ruimten vergroten of herschikken;

• niveauverschillen van vloeren wegwerken;
• een veilige trap plaatsen om de verdiepingen beter toegankelijk te
maken;
• verbouwings -en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken
waarin de 65-plusser zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.
De aanpassingspremie bedraagt 50% van de goedgekeurde facturen per
onderdeel met een maximum van 1.250 euro.
Aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant
Ongeveer dezelfde werken, zoals hierboven vermeld, komen in aanmerking bij de aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant, maar
ze worden niet opgesplitst in twee groepen.
De aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant kan zowel
aangevraagd worden door 65-plussers als door iemand met een erkende
handicap.
Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager mag niet meer
bedragen dan 39.880 euro per persoon voor een alleenstaande en
56.510 euro voor een gezin van 2 persoon. Ook hier wordt er gekeken
naar het inkomen van 3 jaar geleden.
U mag geen tweede woning bezitten, tenzij het niet geïndexeerde
kadastraal inkomen lager ligt dan 125 euro.
De aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant bedraagt 50%
van de kostprijs of 75% voor personen met een Verhoogde
Tegemoetkoming van het ziekenfonds. Het maximum premiebedrag is
2.500 euro.
Voor meer informatie over de aanpassingspremies of voor al uw
andere vragen over wonen, kunt u terecht bij Greet Boes van de
Woonwijzer. U kunt haar telefonisch bereiken (0496 12 86 64) of
via mail (woonloket@herent.be).
Elke woensdagnamiddag van 13 tot 16 u. kunt u langskomen bij
het woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant tijdens het
spreekuur in het Administratief Centrum.

WOONWIJZER Midden-Brabant
helpt u verder!
0496 128 664
greet.boes@igo.be
www.woonwijzermiddenbrabant.be
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Lokale Economie
DE KORTENBERGSE CADEAUBON GELANCEERD
GEMEENTEBESTUUR

Op 17 september werd de Kortenbergse Cadeaubon succesvol gelanceerd. De Kortenbergse Cadeaubon is een digitale geschenkkaart die u
iemand cadeau kunt doen voor elke gelegenheid en die kan gebruikt
worden als betaalmiddel bij de aangesloten Kortenbergse ondernemers.
De Kortenbergse Cadeaubon kan gekocht worden aan de UiTbalie in de
Kortenbergse Bib. Hij is, in handig bankkaartformaat, verkrijgbaar voor
10 of 25 euro of in combinaties van deze bedragen. Na activatie wordt/
worden de cadeaubon(s) meegegeven in een kleurrijke verpakking.
De gemeente heeft dit project opgezet ter ondersteuning van de
Kortenbergse ondernemers. Doordat de Kortenbergse Cadeaubon enkel
inwisselbaar is in Kortenberg, en niet erbuiten, wordt de lokale economie versterkt. Het is een concept dat zich succesvol heeft bewezen in
vele Vlaamse gemeenten.
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

Mobiliteit

Cadeaubon, het leukste cadeautje in Kortenberg en ondersteun zo mee
de Kortenbergse lokale economie!
Alle info en de lijst van de deelnemende handelaars en ondernemers
vindt u op ondernemen.kortenberg.be/kortenbergse-cadeaubon.
De deelnemende handelaars herkent u in het straatbeeld aan de sticker
CADEAU
op hun etalage.
BON
€

10

CADEAU
BON
€
25

De cadeaubon is 1 jaar geldig, gerekend vanaf
de verkoop. Je kan de vervaldatum controleren
bij de deelnemende winkels, of op
www.ondernemen.kortenberg.be door het
intikken van het volgende kaartnummer:

CADEAU
BON
€
10

CADEAU
BON
€
25

0423D1CAD22681
Je kan ook gewoon de QR-code scannen

WANDELEN OP DE DAG VAN DE TRAGE WEG
GEMEENTEBESTUUR

Tijdens het weekend van 20 en 21 oktober organiseert Trage Wegen
vzw de Dag van de Trage Weg. Lokale besturen kunnen dat weekend
allerlei acties organiseren rond de trage wegen. De gemeente Kortenberg
neemt inmiddels in samenwerking met Natuurpunt vzw al verschillende
jaren deel aan deze actie. Op zondag 21 oktober kunt u deelnemen
aan een georganiseerde wandeling die leidt langs enkele mooie maar
minder bekende plekjes in onze gemeente. Nadien wordt u van harte
uitgenodigd om af te sluiten met een drankje.
Plaats van afspraak is aan het Gemeenteplein in Everberg. De wandeling
start om 14 u. Terugkomst wordt verwacht tussen 16 en 17 u. Deelname
is kosteloos. Voorzie aangepaste kledij en geschikt schoeisel, afhankelijk
van de weersomstandigheden.
Info: mobiliteit@kortenberg.be of 02 755 30 70

De cadeaubon is 1 jaar geldig, gerekend vanaf
de verkoop. Je kan de vervaldatum controleren
bij de deelnemende winkels, of op
www.ondernemen.kortenberg.be door het
intikken van het volgende kaartnummer:

0423D1CAD22681
Je kan ook gewoon de QR-code scannen
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GEZOCHT: GEMACHTIGDE OPZICHTERS!
GEMEENTEBESTUUR

Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten,
gepensioneerden, ... kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt en
zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische en
praktische opleiding wordt de vrijwilliger door de burgemeester
gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in
groep te laten oversteken.
Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleurige armband
die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel.
Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van
de school. Een gemachtigd opzichter is een onmisbare schakel in het
verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Dus als ook u wilt bijdragen
tot meer veiligheid in het verkeer en als u de vorige campagnes heeft
gemist, dan kunt u deelnemen aan een van de nieuwe geplande
theoretische opleidingen en gemachtigd opzichter worden! Door uw
bijdrage krijgen vele jonge fietsers en voetgangers een kans om weer
veilig en zelfstandig naar school te gaan.
De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel van uw opleiding en
uw uitrusting (hesje, stopbord en driekleuren armband). Het praktische
deel van de opleidingen wordt georganiseerd in samenwerking met de
lokale politie.

P
?

17de
WERVINGSACTIE
GEMACHTIGDE
OPZICHTERS

Aarschot

2 oktober

9-12 u.

Capucienenklooster,
Capucienenstraat, Aarschot
(gratis parking Demervallei op
loopafstand)

Asse

19 oktober

9-12 u.

PIVO, Poverstraat 75, Asse

Boortmeerbeek

4 oktober

18.3021.30 u.

Gemeentehuis, Pastorijstraat 2,
Boortmeerbeek

Diest

9 oktober

13-16 u.

Stadhuis Sint-Joriszaal,
Grote Markt 1, Diest

Landen

8 oktober

19-22 u.

Stadhuis Raadszaal,
Stationsstraat 29, Landen

Leuven

15 oktober

13-16 u.

Provinciehuis,
Provincieplein 1, Kessel-Lo

LonderzeelMalderen

10 oktober

18-21 u.

Sint-Amandus Basisschool,
Kloosterstraat 21, Malderen

Oud-Heverlee

8 oktober

18-21 u.

Gemeentehuis Raadzaal,
Gemeentestraat 2,
Oud-Heverlee

Rotselaar

9 oktober

19-22 u.

‘De Mena’ Zaal niveau 3,
Provinciebaan 2, Rotselaar

Sint-PietersLeeuw

3 oktober

13-16 u.

Gemeentehuis Raadzaal,
Pastorijstraat 21,
Sint-Pieters-Leeuw

Tienen

17 oktober

8.3011.30 u.

Stadhuis vergaderzaal
2de verdieping,
Grote Markt, Tienen

Zemst

9 oktober

1922 u.

Gemeentehuis Raadzaal,
De Griet 1, Zemst

Vooraf inschrijven voor één van deze sessies is verplicht. Kies de plaats
en de datum die voor u het beste uitkomt. Wees er snel bij want per
sessie worden maximaal dertig kandidaten toegelaten.
Inschrijven kan enkel online via
www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters
Meer informatie:
Provincie Vlaams-Brabant, Directie Mens - PIVO Politieschool,
Poverstraat 75, 1731 Zellik
02 456 89 34 - Winnie van Eekhout of
pivo.politie@vlaamsbrabant.be

OPZICHTERS!

en,

Theoretische opleidingen

Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van de
school. Een gemachtigd opzichter is een onmisbare schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Dus als ook u wilt bijdragen tot meer vei-
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Drugs- en Alcoholpreventie
PRATEN OVER UW PROBLEMEN? DOEN!

Bron: Logo Oost-Brabant

In uw hoofd kan een mug soms een olifant baren. Uw gevoelens
overweldigen u, ze dringen zich op, halen u uit uw concentratie en
verstoren uw nachtrust.
Door er met iemand over te praten, krijgen de dingen een naam en hebt
u er vat op. U ziet beter wat er aan de hand is en wat u eventueel kunt
doen. Uw gesprekspartner kan u hierbij helpen. De durf om erover te
praten is net een teken van sterkte in plaats van zwakte.
Met wie praat u het best?
Soms lijkt het of er niemand is waarmee u kunt praten. Het lijkt dan alsof
u er alleen voor staat, maar dat is niet zo. Kijk rond u en durf naar
mensen toe te stappen. U vindt vast iemand die naar uw verhaal wil
luisteren. U hoeft daarom niet meteen naar een hulpverlener te stappen.
De eerste zorg vindt u vaak al bij uw buren, vrienden, familie of collega's.

Luisteren en elkaar helpen, dat zou eigenlijk de gewoonste zaak van de
wereld moeten zijn.
Vindt u niemand met wie u uw gevoelens wil of kunt delen? Dan kunt u
altijd terecht bij uw huisarts, of u kunt bellen naar/ chatten met een
vrijwilliger van Tele-Onthaal. Zij staan open voor uw verhaal en zullen u
zeker niet veroordelen.
Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar op het telefoonnummer 106. Op www.tele-onthaal.be kunt u elke avond, woensdag- en zondagnamiddag vanaf 15 u. chatten.

Welzijnshuis
Maandag 15 oktober:

WEEK VAN DE ARMOEDE 2018
Bijna één op vijf kinderen jonger dan 18 jaar in België leeft onder de
armoederisicodrempel. Hoewel er veel over geschreven en over gepraat
wordt, blijft het voor velen ofwel een ver-van-mijn-bed-show, een
taboe of iets dat verzwegen en verborgen moet worden. Woensdag
17 oktober staat opnieuw in het teken van de strijd tegen (kans)
armoede en sociale uitsluiting in al zijn aspecten. Ook Welzijnshuis in
Kortenberg wil hier aandacht aan schenken. Want samen praten werkt.
In het teken van deze dag organiseert het Welzijnshuis verschillende
activiteiten. Het belangrijkste doel is (kans)armoede en sociale uitsluiting bespreekbaar maken. Wilt u meer uitleg over een van onderstaande
activiteiten of wilt u zich ervoor inschrijven, dan kan dat via
welzijnshuis@kortenberg.be of 02 755 23 20

Vrijwilligerscafé
Op maandag 15 oktober organiseert het Welzijnshuis een vrijwilligerscafé in de ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum. Tijdens het
vrijwilligerscafé krijgen huidige en toekomstige vrijwilligers de kans om
elkaar te ontmoeten in een gezellige omgeving en ervaringen uit te
wisselen. De verantwoordelijken en de vrijwilligers zelf zullen informatie
geven over de vrijwilligersprojecten van het Welzijnshuis. Dankzij het
grote aanbod aan projecten van het Welzijnshuis is er voor elk wat wils.
Iedereen kan met zijn/haar eigen talent, vanuit een specifieke interesse
en persoonlijke tijdsinvestering bij het Welzijnshuis terecht!
Hebt u eventueel interesse om…
• een paar kinderen van het tweede leerjaar naschools te begeleiden in
een Kubusklasje?
• een gezelschapsbezoek te brengen bij Jeanne, een eenzame bejaarde?
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• Samen met Sabrina op zoek te gaan naar een geschikte woning voor
haar gezin?
• Anne te vervoeren naar de kapper en het ziekenhuis met de
mindermobielencentrale?
• een buurtbewoonster, Louise, te helpen bij de boodschappen?
• een wandeling of uitstapje te maken met Roxanne uit uw buurt, die
het de laatste tijd wat moeilijk heeft?
• taalspelletjes te spelen in het Kubusklasje om het Nederlands te
verbeteren van Mila, Fabienne en Stefan?
• met het bezoekteam op verjaardagsbezoek te gaan bij Charel die
90 jaar wordt?
• het Nederlands te oefenen van anderstaligen in de oefenklas of in
Café Combinne?
• asielzoekster Fatima mee wegwijs te maken bij haar inburgering in
Kortenberg?
• de brievenbus leeg te maken bij George die tijdelijk in het ziekenhuis
is opgenomen?
• de vuilnisbak buiten te zetten voor uw zieke buurvrouw?

9
Dinsdag 16 Oktober:

Dorpsrestaurant

Het Dienstencentrum van het Welzijnshuis organiseert vier keer per
week een dorpsrestaurant. In het dorpsrestaurant krijgt u een kwaliteitsvolle maaltijd aangeboden tegen betaalbare prijzen. Daarnaast
krijgt iedereen de kans om andere mensen te ontmoeten en een gezellige tijd met elkaar door te brengen. Op maandag, dinsdag en vrijdag
bent u welkom in de tijdelijke locatie GC Colomba in Kortenberg. Op
woensdag wordt u ontvangen in ontmoetingszaal De Klok in ErpsKwerps. Wilt u kennismaken met het dorpsrestaurant, dan bent u dus
van harte welkom op dinsdag 16 oktober.
Praktisch
Dinsdag 16 oktober, van 11.30 tot 14 u. (inschrijven voor 12 oktober)
9 euro indien ter plaatse betaald (koffie en 1 drankje inbegrepen)
- 8,50 euro via domiciliëring (Opgelet: voor het dorpsrestaurant in
Erps-Kwerps kunt u uitsluitend via domiciliëring betalen)
GC Colomba, cafetaria
Mogelijkheid tot vegetarische en dieetmaaltijden op aanvraag

Woensdag 17 oktober:

Filmnamiddag – Disneyfilm Zootropolis ter gelegenheid van de Internationale Dag Van De Armoede
Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod van het Welzijnshuis voor
vrijwilligers. Een volledig beeld van het vrijwilligersbeleid vindt u op
kortenberg.be/vrijwilligers-welzijnshuis. Hebt u dus vrije tijd over en
zoekt u daarvoor een zinvolle besteding, dan wil het Welzijnshuis u
graag ontmoeten om samen met u te bekijken op welke manier u kunt
bijdragen aan de verschillende projecten. U kunt vrijblijvend langskomen en zowel de verantwoordelijke als de vrijwilligers ontmoeten. U
bent van harte welkom op deze fijne avond vol 'ont-moeting'. Kent u
nog iemand die misschien interesse heeft in vrijwilligerswerk? Aarzel
niet om deze mee te brengen. We hopen u te ontmoeten voor een
praatje, een hapje en een drankje tijdens het vrijwilligerscafé. Hopelijk
tot dan!
Praktisch
Maandag 15 oktober van 18.30 tot 21 u.
Kosteloos, OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
Info: 02 755 23 10 of vrijwilligers@kortenberg.be

Zootropolis is een stad als geen andere, een moderne wereld met alleen
dieren. De stad bestaat uit verschillende wijken
zoals de chique Sahara Square en het ijskoude
Tundratown. Het is een mengelmoes van dieren
uit verschillende omgevingen die samenleven.
Het maakt niet uit wie of wat u bent, van de
grootste olifant tot de kleinste spitsmuis. Deze
film maakt het thema diversiteit bespreekbaar
met en voor uw kind. Kom samen ontdekken
wat de stad Zootropolis te bieden heeft op de filmnamiddag
Praktisch
Woensdag 17 oktober, van 14 tot 16 u., GC Colomba, Grote Zaal
Kosteloos inschrijven vóór 15 oktober aan de UiTbalie in de Bib, via
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80, Organisatie door het Huis
van het Kind Kortenberg en het Welzijnshuis Kortenberg
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Donderdag 18 oktober:

Zaterdag 27 oktober:

Soep op de stoep

Voorstelling ‘Verdrongen'

Een lekker kopje verse soep. Waar krijgt een mens het warmer van? Ook
dit jaar organiseert Het Welzijnshuis tijdens de donderdagse markt in
Kortenberg een soep-op-de-stoep-actie. Omdat één op zeven Belgen in
armoede leeft. Wist u dat? Waarschijnlijk niet. Want de meesten doen
er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te verbergen. Als het
over armoede gaat, hebben we immers heel wat vooroordelen. Ze hebben het vast zelf gezocht, toch? Zijn ze liever lui dan moe? En zijn het
geen moeilijke tijden voor iedereen?
Armoede is een complex verhaal. Het kan ons allemaal overkomen.
Samen maken we werk van een toekomst zonder armoede en sociale
uitsluiting. Elk initiatief tegen armoede telt. Ook het uwe!

Armoede een gezicht geven en bespreekbaar maken is belangrijk.
Daarom organiseert Het Welzijnshuis in samenwerking met Compagnie
Tartaren een voorstelling.

Praktisch
Donderdag 18 oktober, voormiddag
Markt van Kortenberg, Dr. V. De Walsplein, Kosteloos
Vrijdag 19 oktober:

Infosessie over de diensten van het Welzijnshuis en
sociale voordelen
Op vrijdag 19 oktober vindt er
een infosessie plaats over de verschillende diensten van het
Welzijnshuis en over verschillende sociale voordelen. Het Welzijnshuis vindt het belangrijk dat u als
inwoner van Kortenberg goed op de hoogte bent van het aanbod van
het Welzijnshuis en ook van belangrijke sociale voordelen waar velen
(vaak zonder het te weten) recht op hebben, bijvoorbeeld: de mantelzorgpremie, de verhoogde tegemoetkoming, de sociale correctie DifTar, …).
Enkele reacties van deelnemers aan de infosessie vorig jaar:
‘Bedankt voor een super-overzichtelijke uiteenzetting van al wat het
Welzijnshuis te bieden heeft! Uw uiteenzetting deed mij beseffen dat de
inwoners van Kortenberg boffen met zoveel mogelijkheden en tegemoetkomingen op allerlei niveau Ik vond het eerlijk waar heel boeiend en verrijkend!’
‘De infonamiddag over het Welzijnshuis was super interessant. Ik ben veel
nieuwe dingen te weten gekomen die zeker van pas komen, zowel voor
mezelf als voor mijn omgeving!’
Praktisch
Vrijdag 19 oktober van 14 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte, Kosteloos
Info: gezondheid-en-zorg@kortenberg.be en 02 755 23 10

‘Als ik vroeger een ‘cadeauke’ voor mijn dochters kocht, was dat met mijn
eigen verdiende centen, nu is dat van mijn vervangingsinkomen, dat voelt
anders ‘moete weten’. - Een Tartaar
De Tartaren en de Dunne Vellekes spelen ‘Verdrongen’
Het leven van Mia en Marleen wordt plots overhoopgegooid. In één klap
voelen ze zich aan de andere kant van de lijn. Worden zij verdrongen of
verdringen zij zichzelf? Waar komt dit zo ineens allemaal vandaan? Hoe
is het mogelijk dat dit u overvalt? U raakt uw werk en uw collega’s kwijt,
uw inkomen gaat plots achteruit. En dan krijgt u nog eens een continue
druk én de steeds weerkerende pijnlijke prikkels.
Mensen die van een vervangingsinkomen leven, voelen zich vaak schuldig, uitgesloten, verdrongen, niet ‘volwaardig’ tot zelfs geviseerd. Ligt
de verantwoordelijkheid van dit minderwaardigheidsgevoel bij henzelf
of in de samenleving? Deze confronterende realiteit brengen de Tartaren
en de Dunne Vellekes op artistieke wijze tot leven. Ze maken er een pittige voorstelling van!
Nadien wordt er afgesloten met een boeiende nabespreking.
Praktisch
Zaterdag 27 oktober om 20 u. (duur 1.15 u., 15’ pauze, nabespreking)
-12 jaar: 2,5 euro / +12 jaar: 5 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
GC Colomba, inschrijven aan de UiTbalie in de Bib, via
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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Gezondheid en zorg
DE DAGOPVANG VOOR SENIOREN VERHUIST!
Sinds 1 december 2014 organiseert het Welzijnshuis samen met
Familiehulp een dagopvang voor senioren. Deze dagopvang is
voornamelijk voor ouderen (vanaf 65 jaar) en zorgbehoevenden
bedoeld.

u zorg nodig? Geen probleem… ook voor een douche, haar- en
nagelverzorging, … kunt u hier terecht. U betaalt 3,50 euro per uur
voor de dagopvang.

Woont u nog thuis en wilt u af en toe de lege momenten of eenzaamheid doorbreken? Verzorgt u een hulpbehoevende persoon en wilt u er
soms ook even tussenuit? Dan kunt u terecht bij de dagopvang NOAH

Momenteel werd de dagopvang georganiseerd in de serviceflats Dry
Coningen. Door het enorme succes drong een grotere locatie zich
op. Vanaf 1 oktober zal de dagopvang georganiseerd worden in een
grotere woning, gelegen Zonnelaan 5 in Kortenberg.

Hier worden leuke activiteiten georganiseerd zoals koken, kaarten,
knutselen, … Ook voor een gezellige babbel kunt u hier terecht. Hebt

Voor vragen of info kunt u steeds terecht bij de dienst Gezondheid en
Zorg: gezondheid-en-zorg@kortenberg.be of 02 755 23 10.

GEZINSZORG
Wordt eten maken wat moeilijker? Valt het boodschappen doen u
zwaar? Hebt u nood aan hulp bij uw dagelijkse verzorging? Hulp nodig
bij de was en de strijk?

Dan kunt u terecht bij de dienst Gezinszorg van het Welzijnshuis.
De verzorgenden komen bij u aan huis. Ze bekommeren zich niet alleen
om de huishoudelijke taken, maar ook om uw persoonlijke verzorging.
Ze ondersteunen u op alle vlakken. Wat ze komen doen, hangt af van
wat u nodig hebt.

Het Welzijnshuis van Kortenberg en het Sociaal Huis van Herent slaan de
handen in elkaar voor de dienst Gezinszorg. Op deze manier kan het
Welzijnshuis zijn dienstverlening behouden en verder optimaliseren.
Voor u als cliënt verandert er niets. Elke dienst blijft immers zijn personeel en werking behouden.
De samenwerking geeft uiteraard ook enkele voordelen:
• Beide diensten kunnen elkaar helpen als er zieken zijn, op deze
manier kan de continuïteit van de hulpverlening beter gegarandeerd
worden
• Weekend- en avondwerk is meer verdeeld over beide diensten
• De administratie is verdeeld over beide diensten
Wenst u een beroep te doen op deze dienst: Neem dan contact op met
de dienst Gezondheid en Zorg, Beekstraat 25 in Kortenberg,
02 755 23 10 of gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
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DOE MEE AAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER EN LAAT U TWEEJAARLIJKS SCREENEN

De Mammobiel staat in oktober gedurende een week op de parking van GC Colomba in Kortenberg
Bron: Logo Oost-Brabant

borstkanker?
Dat kan op twee manieren:
• met de uitnodigingsbrief die u thuis ontvangt
• of met een voorschrift van uw (huis)arts.
Het onderzoek is volledig gratis als u bij een Belgisch ziekenfonds bent
aangesloten. U betaalt dus ook geen remgeld.

ZORG DAT U NIETS MIST DOOR GRIEP

Bron: Logo Oost-Brabant

Elke winter krijgt 1 op de 10 mensen griep. Zorg dat u deze winter
niets mist door de ziekte. Bescherm u tegen griep en haal vanaf half
oktober uw griepprik. Vraag ernaar bij uw huisarts.
Bent u 65-plusser, bent u zwanger of hebt u gezondheidsproblemen
zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het
risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat u zich best
vaccineren. Zo hebt u de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.

Kortenberg scoort héél goed, maar het kan nog beter!
Totale dekkingsgraad (%)
voor Kortenberg in
2016

Totale dekkingsgraad (%)
voor Vlaanderen in
2016

Streefwaarde
totale dekking tegen 2020

67,9 %

65,3 %

75 %

Als u de voorbije twee jaar geen screeningsmammografie liet nemen,

ontvangt u een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Die uitnodiging geldt als voorschrift voor een screeningsmammografie. De brief stelt u meteen ook een dag en uur voor een
afspraak in de mammobiel voor. Handig, maar u kunt die afspraak
uiteraard altijd wijzigen. U beslist zelf of u deelneemt of niet.
Informeer u goed. Dan weet u wat het onderzoek inhoudt en wat de
bedoeling ervan is.
Hebt u vragen? Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be of bel het
Centrum voor Kankeropsporing op het gratis nummer 0800 60 160
(elke werkdag van 9 tot 12u. en van 13 tot 16 u.). Na het intikken van
uw postcode helpt het CvKO u graag verder.
V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - versie 06/2018

In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met een bevolkingsonderzoek Borstkanker. Een screeningsmammografie kan afwijkingen in
uw borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat u er zelf iets van merkt.
Als borstkanker tijdig ontdekt wordt, is de kans op een succesvolle
behandeling en genezing groter. Ook jonge vrouwen kunnen borstkanker krijgen. Maar het risico is veel kleiner. Ruim driekwart van alle
borstkankers komt voor bij vrouwen die ouder zijn dan 50.
Hoe kunt u deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar

Zorg dat je
niets mist
door griep.
Laat je vaccineren
en bescherm jezelf
en je omgeving.

Meer weten? Vraag raad aan uw huisarts of surf naar
www.griepvaccinatie.be.
AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

www.laatjevaccineren.be
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Dienstencentrum
Onderwijs
LEZING: DAG TEGEN KANKER
Marleen Deruyver heeft in maart 2018 haar boek ‘Schuilen in
kwetsbaarheid’ voorgesteld. Daarin vertelt ze open en bloot over de
incest uit haar jeugd, de vlucht naar een klooster en het gevecht tegen
twee kankers. ‘Toch bleef ik geloven in het leven en de liefde. Die
kracht wil ik nu delen,’ aldus de auteur.
‘Er is altijd een plek om veilig te zijn. Die maakt u zelf. Er was een
jeugd die niet zo vlekkeloos liep, de ontsnapping eruit en dan tot twee
keer toe die genadeloze diagnose: kanker. Zo vaak, zo diep geraakt. Het
leven léven ondanks alles, is sterker dan mezelf. Maar het lijkt voor
velen zo moeilijk. Daarom schreef ik mijn boek. Ik wil mijn wilskracht
delen met lotgenoten, met u. Vind uw sterkte en levenskracht door in
mijn kwetsbaarheid te schuilen. Ik toon mezelf aan u zoals ik ben.’
Praktisch
Donderdag 18 oktober van 14 tot 16 u., OC Berkenhof, lokaal: 0.4
Kosteloos, inschrijven voor 10 oktober via
dienstencentrum@kortenberg.be of, 02 755 23 10

Cupcake en wensboom
Op de ‘Dag tegen Kanker’ (donderdag 18
oktober) wil het Welzijnshuis zijn steentje
bijdragen en zijn solidariteit tonen aan
iedereen die met deze ziekte geconfronteerd
wordt. U bent deze hele dag hartelijk
welkom in de Ontmoetingsruimte waar u
een cupcake krijgt aangeboden. Hebt u een
wens en wilt u die graag delen? Schrijf ze
neer en hang ze in onze boom.
Gevoelsmuur
Aan een wand in het Dienstencentrum kunnen op de ‘Dag tegen
Kanker’ alle mogelijke gevoelens worden opgehangen. Hoe voelt u
zich vandaag, welke tekst past bij u? Deel ook uw emoties door een
button op te hangen aan de wand.

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.
Gespreksgroep: Samenwerken met professionele zorgverleners
Als mantelzorger doet u een beroep op personen of organisaties die u
helpen met de zorg. Een verpleegkundige die de medische zorg
opneemt, een zorgkundige die helpt bij het wassen van de zorgvrager,
een gezinshulp voor het huishouden, … Maar u rekent ook op uw
vertrouwde huisarts en/of specialist. Kortom, u komt met veel
zorgverleners in contact. Helaas loopt de samenwerking niet altijd van
een leien dakje.

U vertrekt in deze praatgroep vanuit uw ervaringen met zorgverleners
en gaat samen op zoek naar tips om de samenwerking met professionele zorgverleners zo goed mogelijk te laten lopen. Want een goede
samenwerking tussen de zorgverlener, mantelzorger en zorgvrager
maakt de zorg wat makkelijker.
Praktisch
Vrijdag 19 oktober van 14 tot 16 u.,
OC Berkenhof, Lokaal: 0.4, Kosteloos
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DIGITALE WEEK VAN 19 OKTOBER
TOT 4 NOVEMBER

Hebt u het gevoel nog niet helemaal mee te zijn met het digitale
tijdperk? Wilt u meer te weten komen over de nieuwe digitale
toepassingen? Tijdens de Digitale Week van 19 oktober tot 4 november
kunt u uw kennis bijspijkeren. De Digitale Week (www.digitaleweek.
be) is een initiatief van LINC vzw, Cultuurconnect en Mediawijs.
Noteer volgende data en activiteiten in uw kalender als u één of meerdere van de activiteiten wil bijwonen. Voor dit programma werkt het
Dienstencentrum samen met Seniornet Vlaanderen. Na de Digitale Week
wordt er door het Dienstencentrum terug een computercursus voor
beginners georganiseerd. Deze start op maandag 5 november.
Praktisch
Voor alle onderstaande sessies in het kader van de Digitale Week
betaalt u 3 euro als inwoner van Kortenberg. Niet-inwoners betalen 6
euro per sessie. Er kunnen telkens maximaal 14 personen deelnemen
aan deze activiteiten. U kan zich vanaf maandag 1 oktober inschrijven
via de UiTbalie in de Bib (uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80).
Meer info: 02 755 23 10 of dienstencentrum@kortenberg.be

Helpdesk voor problemen met uw
computer of tablet
Als u problemen hebt met uw computer of tablet en u vindt zelf geen
oplossing, kunt u bij de helpdesk hulp krijgen. Het gaat om een individuele workshop (maximum 20 minuten per persoon), waarbij u uw
individueel probleem voorlegt aan de medewerker. Deze gaat dan
samen met u op zoek naar een oplossing. U kunt hier terecht voor alle
mogelijke problemen bij het printen, rare boodschappen die u niet verstaat, vragen over internet, mails, foto’s, antivirus, kortom al wat niet
lukt. Breng zeker uw laptop of tablet mee en zorg dat u de nodige
wachtwoorden onthoudt.
Praktisch
Dinsdag 23 oktober van 9.30 tot 12.30 u.,
maximum 20 minuten per persoon – op afspraak
OC Berkenhof, lokaal 1.6, inschrijven voor 18 oktober, vermeld het uur
waarop u wil langskomen bij de inschrijving

Cursus iPad en iPhone
(enkel voor Apple-gebruikers)
Tijdens deze korte cursus worden u de basisbeginselen van uw iPhone
en/of iPad bijgebracht. De cursus is opgedeeld in drie voormiddagen. Er
wordt begonnen met een introductieles met onder andere de werking
van het aanraakscherm, het beginscherm en de instellingen. De basisfuncties van een iPhone en iPad zijn internet en e-mail en hier wordt
dan ook dieper op ingegaan tijdens de andere 2 voormiddagen. Andere
thema’s die aan bod komen zijn het beheren van uw contacten, agenda
en documenten. U leert werken met de camera van het toestel en hoe u
apps kunt dowloaden en installeren.
Praktisch
Vrijdag 19, maandag 22 en woensdag 24 oktober: van 9.30 tot 12.30 u.
OC Berkenhof, lokaal 1.6, inschrijven voor 17 oktober

Cursus tablet en smartphone (met een androidsysteem)
Tijdens deze korte cursus worden u de basisbeginselen van uw smartphone en/of tablet bijgebracht. De cursus is opgedeeld in drie voormiddagen. Er wordt begonnen met een introductieles met onder andere de
werking van het aanraakscherm, het beginscherm en de instellingen. De
basisfuncties van een smartphone en tablet zijn internet en e-mail en
hier wordt dan ook dieper op ingegaan tijdens de andere twee voormiddagen. Andere thema’s die aan bod komen zijn het beheren van uw
contacten, agenda en documenten. U leert werken met de camera van
het toestel en hoe u apps kunt dowloaden en installeren.
Praktisch
Vrijdag 26, maandag 29 en woensdag 31 oktober: van 9.30 tot 12.30 u.
OC Berkenhof, lokaal 1.6, inschrijven voor 24 oktober

Nog meer digitaal leren tijdens de Digitale Week?
Dinsdag 23 oktober van 19.30 tot 22.30 u.: Fiets- en
wandelroutes online uitstippelen en gebruiken
In samenwerking met VormingPlus Oost-Brabant - Alle info op blz. 25
Bekijk ook het aanbod van de Bib tijdens de Digitale Week in de
UiTkatern, zowel voor volwassenen als voor kinderen (vakantieactiviteiten tijdens de herfstvakantie). U herkent het aan het logo
van de Digitale Week bij de artikels.
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Onderwijs
Politie
EEN DAG ZONDER INBRAKEN
Vrijdag 26 oktober wordt de nationale actiedag tegen inbraken:
1DAGNIET. Een dag waarop de inzet van alle burgers wordt gevraagd
om samen met politie en overheid dat ene symbolische doel te
bereiken: één dag zonder inbraken. De actie wil u inspireren om
preventief actie te ondernemen, want voorkomen is nog altijd beter
dan achteraf te moeten herstellen.
Wat kan uw inbreng zijn ?
1. Begin eenvoudig. Bekijk de tips op de affiche en pas ze toe. Een
inbreker zoekt meestal de makkelijkste en snelste weg. Door deze
tips toe te passen, maakt u het hen al heel wat moeilijker.
2. We hebben allemaal de neiging om onze woning door een roze bril
te bekijken, het is immers onze veilige cocon. Pas wanneer iemand
slachtoffer wordt van een inbraak worden de kwetsbare punten
zichtbaar. Wacht niet tot u slachtoffer wordt en bekijk nu al samen
met de diefstalpreventieadviseur van de politiezone uw woning door
de ogen van een inbreker. Voor de kwetsbare punten worden

mogelijke oplossingen overlopen. Dat kan gaan van heel eenvoudige
aanpassingen die u zelf kan toepassen tot het plaatsen van extra
sloten op ramen en deuren. Het advies verplicht u tot niets en is
gratis. Een afspraak maken kan via tel. 016 85 34 00 of e-mail:
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu.
3. Tot slot, ziet u verdachte personen of voertuigen, aarzel niet om het
onmiddellijk aan de politie te melden via het nummer 101. Nog te
vaak wordt gezegd of gedacht :
•
De politie zal wel dringendere zaken te doen hebben
•
Er is eigenlijk niets gebeurd, dus kan ik het niet melden
•
De politie zal niets ondernemen
•
…
Weet dat elke melding met de nodige ernst zal behandeld worden
en dat de politie liever preventief een controle doet, dan achteraf een
diefstal vast te stellen.
Meer info over de actie en extra tips kan u vinden op www.1dagniet.be

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2018

16

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

Toegelaten snelheid

Ziptstraat (richting Sterrebeek)
Kruisstraat (richting Sterrebeek)
Zavelstraat (beide richtingen)
Keizerdellestraat (beide richtingen)
Dorpelstraat (beide richtingen)

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

825
947
3.398
68
2.108

44 km/u.
47 km/u.
50 km/u.
41 km/u.
47 km/u.

0,5%
1,5%
3,9%
0,2%
61%

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

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

In de straten waar in augustus snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 13% overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders augustus
Straat

Fazantenlaan
Zavelstraat
Wijnegemhofstraat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

14.420
11.366
2.510

4,4%
4,1%
5,0%

*Werken Sterrebeeksesteenweg

Prikbord
GEZOCHT: VRIJWILLIGE BURENBEMIDDELAAR
GEMEENTEBESTUUR

Woont of werkt u in Kortenberg en zoekt u vrijwilligerswerk waarmee
u een persoonlijke bijdrage kunt leveren aan beter samenleven? Dan is
dit misschien iets voor u? De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt lokale projecten burenbemiddeling en organiseert
van oktober tot en met december 2018 samen met het PIVO
(Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding – Bestuursschool) de
opleiding tot burenbemiddelaar in Relegem (Asse).

Een burenbemiddelaar is gericht op het herstellen van de communicatie tussen buren en wil hen helpen om oplossingen te zoeken voor
alledaagse conflicten, bijvoorbeeld: geluidsoverlast van een blaffende
hond, overhangende takken, stank van een composthoop, enzovoort.
Het bemiddelingsgesprek gebeurt door twee goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden ondersteund door een provinciale of lokale coördinator burenbemiddeling. In Kortenberg bestaat sedert 2013 een lokaal
project burenbemiddeling.
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De opleiding is gratis voor mensen binnen Vlaams-Brabant die zich
willen inzetten voor een project binnen de provincie. De opleiding
in het najaar 2018 is gepland op: woensdag 10 oktober, vrijdag
12 oktober, vrijdag 19 oktober, vrijdag 26 oktober, vrijdag
9 november en vrijdag 7 december, telkens van 9 tot 17 u. De
kandidaat moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen.
Bent u geïnteresseerd in deze vorming, schrijf u dan snel in via mail
op burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be. U ontvangt daarna verdere
informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek.
Meer info vindt u op de website
www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling en
www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool - vaardigheden), of
neem contact op met burenbemiddeling Herent-Kortenberg via telefoon 016 85 30 20 of e-mail : burenbemiddeling@kortenberg.be.

AUGUSTUS IN BEELD

1

2

3

1 Op het kleuterkamp tijdens de tweede
augustusweek konden 45 kleutertjes zich
de hele week uitleven. Spelletjes, knutselen, dansen, zingen en… gekleurde bellen
blazen! Supertof!

2 Op dinsdag 14 augustus werd onder de
sterrenhemel van het Park van de Oude
Abdij de film ‘Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri’ vertoond. De film werd
erg gesmaakt door de aanwezigen.

3 Op woensdag 22 augustus ging de Bib
voor de laatste keer deze zomer ‘on tour’.
De voorlezers hielden halt in het Pachthof
van de Zeven Slapers in Meerbeek.

4 Op woensdag 22 augustus konden kinderen op de Geefmarkt aan OC Berkenhof
kosteloos nieuwe schoolspullen komen uitkiezen, geschonken door inwoners die deze
niet langer gebruiken.
4

4
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in Kortenberg
(Dienst Vrije Tijd, de Bib en Welzijnshuis)

GEBRUIK NIEUW ONLINE INSCHRIJVINGSSYSTEEM
GEMEENTEBESTUUR

Inschrijven voor activiteiten van deze diensten doe je vanaf nu dus via
https://kortenberg.kwandoo.com.

een persoonlijk wachtwoord. Schrijf de verificatiecode over en bevestig
de algemene voorwaarden. Vervolgens kan je via de knop ‘volgende’
overgaan naar de volgende stappen om je gezinsaccount te vervolledigen. Wanneer je alle stappen hebt doorlopen, ontvang je een e-mail
met een link ter bevestiging van jouw registratie. Vanaf dan kan je met
je gebruikersnaam en wachtwoord aanmelden en gezinsleden toevoegen.

Let op: Niet voor alle activiteiten zal je een gezinsaccount nodig hebben. Het systeem wijst zelf uit of dat zo is. Als je geen gezinsaccount
nodig hebt, dan kan je je inschrijven door enkel je e-mailadres in te
geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor lezingen in de Bib of in de toekomst
ook voor workshops van het Lokaal Dienstencentrum.
Om in te schrijven voor vakantie-activiteiten voor je kinderen is het wél
noodzakelijk om een gezinsaccount aan te maken. Je account aanmaken, inschrijven en betalen kan in 3 eenvoudige stappen.

Stap 2: Inschrijven
Eens je gezinsaccount volledig is, kan je via de knop ‘Aanbod’ het overzicht van de vakantie-activiteiten bekijken waarvoor je kind(eren) in
aanmerking komen. Klik op de activiteit waarvoor je je kind(eren) wil
inschrijven. Volg de instructies die op het scherm aangegeven worden.
De gekozen activiteiten plaats je na het vervullen van de nodige stappen
in je winkelmandje. Nadien kan je de keuze maken tussen verder winkelen of doorgaan om je inschrijving te voltooien.

Stap 1: Gezinsaccount aanmaken
Registreer je via de knop ‘Registreer met eID’ of via de knop ‘Registreer
zonder eID’. Indien je kiest voor registreren met eID, dan zullen gegevens
zoals je naam en adres vanzelf in het systeem ingevoerd worden. Je
dient daartoe wel te beschikken over een eID-lezer en de extra software
‘NexU’ te installeren.
Kies je voor de andere knop, registreren zonder eID, dan moet je enkele
velden invullen. Vul voornaam, familienaam en e-mailadres in en kies

Stap 3: Betalen
Je inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag.
Via de betaalsite van Ogone kan je met jouw bankkaart veilig en snel
online betalen. Indien online betalen niet lukt, kan je steeds cash of met
bancontact betalen aan de UiTbalie. En nadien… plezier maken!
Bij eventuele problemen of vragen neem je best contact op met de
betrokken diensten via vakantiewerking@kortenberg.be,
bibliotheek@kortenberg.be of welzijnshuis@kortenberg.be

De gemeente Kortenberg werkt voortaan met het nieuwe inschrijvingssysteem Kwandoo. Via dit systeem is het mogelijk om in te schrijven
voor alle activiteiten van de dienst Vrije Tijd, de Bib en het Welzijnshuis
(voor deze laatste zal dit pas vanaf 2019 mogelijk zijn).
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(De Bib)

(De Bib en UPC KULeuven Campus Kortenberg
i.s.m. VVGG)

HERFST IN DE TUIN
GEMEENTEBESTUUR

TUINLES DOOR CARLA BORREMANS

De herfst is een interessante periode voor elke tuinier. Carla Borremans
weet perfect welke planten floreren in de herfst en legt uit hoe een tuin
aantrekkelijk te maken voor mens en dier. Diverse groenvormen passeren de revue: vaste planten, struiken, klimplanten en bomen. Ze geeft
concrete tips en to do’s om meteen mee aan de slag te kunnen. Basis van
haar lezing is het ecologisch tuinieren, waarin mens, natuur en milieu
samengaan.
Carla Borremans is gepassioneerd door de natuur in het algemeen en
tuinieren in het bijzonder. Ze volgde bij Velt een opleiding tot siertuinlesgeefster.

Donderdag 11 oktober om 20 u., Bibliotheek Kortenberg
5 euro (drankje inbegrepen). Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en kan via
http://kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

GEMEENTEBESTUUR

GA IN GESPREK MET EEN LEVEND BOEK

Na twee succesvolle edities in 2016, keert de Levende Bibliotheek op
zaterdag 13 oktober terug naar Kortenberg.
In de Levende Bibliotheek vind je geen
papieren boeken. Je ontmoet er mensen
van vlees en bloed. Mensen met een
inspirerend verhaal of een aangrijpende
getuigenis. Hun verhalen gaan over verlies, geluk, ziekte, hoop, herstel,…
Praten met een Levend Boek is de beste
remedie tegen vooroordelen en taboes.
Hoe werkt het? Vanaf 29 september krijg je in de Bib een overzicht van
de Levende Boeken. Je kiest het verhaal dat jou het meest aanspreekt en
maakt op 13 oktober kennis met de man of vrouw achter het verhaal. Je
krijgt de gelegenheid om het Levend Boek te leren kennen, in een persoonlijk gesprek, van mens tot mens.

Zaterdag 13 oktober van 9 tot 12 u.
Bibliotheek Kortenberg, kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Dienst Sport)

SPORTELDAG
GEMEENTEBESTUUR

Alle 55-plussers zijn van harte welkom op de Sporteldag. Op deze leuke
dag vind je het perfecte evenwicht tussen inspanning en ontspanning in
en rond GC Colomba. Er wordt gestart om 9 u. en je sluit de dag af rond
16 u. De dienst Sport biedt een hele dag diverse sporten aan samen met
koffie, een broodjesmaaltijd, een stukje taart en een ongevallenverzekering. Het is ook mogelijk om ’s middags een spaghetti bolognaise te
eten, dan betaal je 9 euro voor de hele dag. Het volledige aanbod kan je
raadplegen via www.kortenberg.be. Inschrijven kan tot en met dinsdag
9 oktober.
Let op: De dienst Vrije Tijd werkt voortaan met het nieuwe
inschrijvingssysteem Kwandoo. Meer info vind je op bladzijde 18.

Dinsdag 16 oktober van 9 tot 16 u., GC Colomba,
4 euro of 9 euro met spaghetti bolognaise
Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven: https://kortenberg.kwandoo.com
tot en met dinsdag 9 oktober
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)

(Dienst Sport i.s.m. Pasar GPS Club Leuven)

WANDELEN MET GPS
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

Al lang benieuwd naar de mogelijkheden van een gps tijdens het wandelen?
Je hebt ooit een gps gekocht, maar je weet niet goed hoe hem te gebruiken?
Of je bent van plan om er eentje te kopen, maar waarop let je dan allemaal?
De dienst Sport organiseert drie verhelderende avonden met elk een specifiek thema. Inschrijven per avond is mogelijk. Uiteraard ben je ook welkom
op de drie avonden. In samenwerking met Pasar GPS Club Leuven.

Dinsdag 16 oktober: introductie van een wandel-gps
Woensdag 17 oktober: aan de slag met een wandel-gps
Donderdag 18 oktober: geocaching, wat en hoe?
Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 oktober van 20 tot 22 u.
Administratief Centrum Kortenberg
5 euro per avond. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven: https://kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

HERMAN BRUSSELMANS KOMT NAAR
DE BIB

Herman Brusselmans komt naar
Kortenberg! In zijn onevenaarbare, uit
duizenden herkenbare stijl leest hij voor
uit eigen werk. Nadien wordt hij geïnterviewd door radiopresentatrice Lute
Vanduffel. Ten slotte signeert Herman
zijn boeken.
Herman Brusselmans (°1957) maakte vooral naam met de soms provocerende, vaak autobiografische en altijd hilarische boeken die hij sinds
1982 laat verschijnen. Bekend zijn met name ‘De man die werk vond’, de
‘Ex’-trilogie, de ‘Guggenheimer’-cyclus en ‘Hij schreef te weinig boeken’.
Zijn zevenenzeventigste boek ‘Achter een struik’ verschijnt op 12 oktober.
Ook zijn columns in diverse kranten en tijdschriften en zijn tv-optredens
dragen bij tot zijn mateloze populariteit.
Wil je zelf een vraag aan Herman Brusselmans (laten) stellen? Stuur je vraag
via mail naar bibliotheek@kortenberg.be of kom even langs in de Bib.
Donderdag 18 oktober om 20 u., Bibliotheek Kortenberg
5 euro (drankje inbegrepen). Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en kan
via http://kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)

BOEKVOORSTELLING ‘DE AFSPRAAK’
GEMEENTEBESTUUR

Twee jongens staan ’s morgens op vertrekken. Ze kijken allebei uit het
raam, terwijl hun stad ontwaakt. Allebei hebben ze een afspraak om
8 u. in het Centraal Station. De ene met het leven. De andere met de dood.
De aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 lieten ook op debuterend
auteur Michael Sels een diepe indruk na. Met zijn eerste young-adultboek, ‘De afspraak’, gaat hij op zoek naar wat iemand ertoe kan brengen
om een aanslag te plegen – hij focust daarbij op jongeren in de puberteit. Hij laat twee verhalen, dat van Kwinten wiens vader een drankprobleem heeft en dat van Nikolai die op school gepest wordt, door elkaar
lopen. Als lezer word je meegezogen in het leven van beide tieners op
en in aanloop naar wat ongetwijfeld de belangrijkste dag van hun leven
zal worden.
Michael Sels (opgegroeid in Brussel, woonachtig te Kortenberg) is gek
op taal. Hij studeerde Nederlands, Frans en Spaans aan de Vlekho
(Brussel) en vertaalde als thesis een Franstalige roman naar het
Nederlands. Na zijn studies koos hij voor het volwassenenonderwijs,
waar hij Spaanse les en Nederlands voor anderstaligen geeft.

Ondertussen bleef hij schrijven en vertellen: artikels op de sociale media, verhalen voor het slapengaan, gedichten voor grote of kleine gebeurtenissen en Franstalige songteksten voor de
muziekgroep Sens Unique. ‘De afspraak’ is zijn
eerste boek. Het boek opent met het gedicht dat
Michael op 22 maart 2016 op de Villo (de
Brusselse huurfiets) begon te schrijven.
‘De afspraak’ wordt voorgesteld tijdens een ontbijtvoorstelling op zaterdag 20 oktober om 10 u. in de bibliotheek van Kortenberg. Je krijgt er
tevens de kans het boek aan te kopen voor 17,99 euro en het te laten
signeren door de auteur. Drink je achteraf graag iets mee? Bevestig dan
zeker je aanwezigheid. Inschrijven kan tot en met woensdag 17 oktober.
Zaterdag 20 oktober om 10 u., Bibliotheek Kortenberg, kosteloos
Meer info en inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)

(De Bib)

FILM IN DE BIB: ‘A QUIET PLACE’
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

Regie: John Krasinski
(V.S., 2018 – 90 minuten)
Met: Emily Blunt en John Krasinski
Nederlands ondertiteld
De Amerikaanse horrorfilm ‘A Quiet
Place’ speelt in de nabije toekomst.
Op een afgelegen boerderij probeert een familie in stilte te overleven terwijl ze bedreigd wordt door
mysterieuze wezens. De razendsnelle wezens zijn blind en jagen
puur op geluid. Hun hypergehoor
dwingt het gezin tot een leven in
absolute stilte. Moeder Evelyn is
bovendien zwanger en zowel een
bevalling als een baby zijn extreem
gevaarlijk in een wereld waarin elke
decibel fataal kan zijn.
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan
democratische prijzen.
Vrijdag 26 oktober om 20 u., Bibliotheek Kortenberg, kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via http://kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

DIGIDOKTER: MOBIELE
TOEPASSINGEN IN DE TOEKOMST

In het kader van de Digitale Week werpt de Digidokter een blik op de
toekomst van je smartphone.
Nu bijna iedereen een smartphone heeft en draadloos internet overal beschikbaar is, kan
de digitale revolutie pas echt
goed op gang komen. In deze
geanimeerde lezing krijg je een
blik op de nabije toekomst,
waarin vuilbakken op het internet zitten, je het licht van je
woonkamer dimt met je smartphone en praat tegen je huisrobot. Een pak begrippen zoals
NFC, VR en AR worden verklaard
en geïllustreerd met een pak
leuke video’s. Geen technologische voorkennis is vereist op
deze reis naar de toekomst.
Na de infosessie staat Digidokter-van-dienst Mathias Algoet van
Appstublieft je bij met al je smartphone- en tabletvragen.
Zaterdag 27 oktober om 10 u., Bibliotheek Kortenberg, kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via http://kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)

IDENTITEIT EN IMAGO OP SOCIALE MEDIA LEZING DOOR FILIP BOURGEOIS
GEMEENTEBESTUUR

je jezelf, wat houd je best privé? Hoe open kan je zijn in een
chatgesprek? Wat toon je over je kinderen? Filip Bourgeois
beantwoordt al deze vragen en leert zijn publiek daarnaast om te gaan
met roddel of kritiek online.
Deze lezing is bedoeld voor iedereen die beter wil omgaan met zijn/
haar identiteit en imago op sociale media.

Toon je je online gewoon zoals je bent? Of zoals je wil dat anderen jou
zien? Dat laatste geldt zeker voor veel jongeren, voor wie op zoek is
naar werk of een nieuwe partner en misschien wel voor iedereen die
op sociale media actief is. Wat betekent dit concreet? Hoe presenteer

Dinsdag 30 oktober om 20 u., Bibliotheek Kortenberg
5 euro (drankje inbegrepen). Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en kan
via http://kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Dienst Vrije Tijd)

ACTIVITEITEN HERFSTVAKANTIE
GEMEENTEBESTUUR

Een volgende vakantie loert om de hoek! Leg je schoolwerk even aan de
kant want tijdens de herfstvakantie is er in Kortenberg van alles te doen.
Inschrijven kan vanaf zaterdag 6 oktober om 9 u.
Let op: De dienst Vrije Tijd en de Bib werken voortaan met het
nieuwe inschrijvingssysteem Kwandoo. Om je kind(eren) in te schrijven voor onderstaande vakantie-activiteiten is het noodzakelijk om
op voorhand een gezinsaccount aan te maken. De praktische info
over deze registratie vind je op bladzijde 18.

Speelplein Alles Kids + A-teens: Overal beestjes

Grabbelpas: Clownerie

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

Ben je altijd al fan geweest van
clowns, narren en comedians?
Hou je ervan om anderen
voortdurend aan het lachen te
brengen en kan je de meest
grappige mopjes of trucjes uit je
mouw schudden? Ideaal, want
vandaag ontdek je de geheimen van de clownerie en leer je zelf hoe het is om als een echte volleerde pro
de clown uit te hangen. Je zal bij iedereen een bulderende lachbui opwekken!

Van maandag 29 oktober tot
vrijdag 2 november
(donderdag 1 november gesloten)
Uitstap naar dierenpark ‘Monde Sauvage’ in Aywaille op woensdag 31 oktober
Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2003 - 2012, Sporthal Colomba
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 22 euro week. Sociaal
tarief met vrijetijdspas, inschrijven via https://kortenberg.kwandoo.com

Maandag 29 oktober van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2005 – 2011
Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids in sporthal Colomba
8 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas.
Inschrijven via https://kortenberg.kwandoo.com

ZAP: Skiën of snowboarden in Peer
Handschoenen en skibroek: check? Oké, dan ben je helemaal klaar om
de sneeuw te trotseren! Beginner of gevorderd skiër of snowboarder?
Ken je al trucjes of helemaal niet? Het maakt niet uit! Kom mee naar
Snowvalley in Peer en glijd de hele dag de piste af! Je doet alles op je
eigen tempo en krijgt voldoende uitleg. Tegen het einde van de dag heb
je misschien wel (extra) coole tricks geleerd?!
Maandag 29 oktober van 12 tot 17.30 u., geboortejaren 2003 - 2005
Vertrek met de bus aan GC Colomba tussen 11.30 en 12 u.
15 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas.
Inschrijven via https://kortenberg.kwandoo.com
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Halloween in de Bib

Aan de slag met AR en VR – Digitale Week
De dagen voorafgaand aan
Halloween kun je in de Bib al
een beetje in de (griezelige)
sfeer komen. De medewerkers van de Bib zorgen ervoor
dat de spannende boeken
nog gemakkelijker te vinden
zijn, maar dat is natuurlijk niet
alles. Wil je knutselen, kleuren en spelen als een spookje,
of als een echte heks? Breng
dan een bezoekje aan de Bib.
Je mag natuurlijk zelf ook verkleed komen!

Van maandag 29 tot woensdag 31 oktober
tijdens de openingsuren van de Bib
Geboortejaren 2006 - 2016, De Bib, kosteloos
Kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene
Inschrijven niet nodig

Wat is het verschil tussen Augmented en Virtual Reality? Hoe kan je hier
zelf mee aan de slag? Wat betekenen deze rare woorden eigenlijk? Dat leer
je allemaal in deze interessante workshop van de Digitale Wolven tijdens,
natuurlijk, de Digitale Week. Je brengt de ruimte tot leven met Augmented
Reality en ziet coole dingen in de Virtual Reality-brillen! Graag tot dan!

Dinsdag 30 oktober van 10 tot 12 u.
Geboortejaren 2009 - 2012, jeugdafdeling van de Bib, kosteloos
Inschrijven en betaling vooraf is verplicht en kan
via http://kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Bespeel je eigen muziekinstrument – Digitale Week

Creamiddag: Herfst

Piano spelen met stukken fruit, je eigen spelconsole uit plasticine
maken, of al springend Mario Bros besturen. Deze knotsgekke dingen en
nog veel meer doe je met de uitvinderskit ‘Makey Makey’ tijdens de
Digitale Week. Onder leiding van de Digitale Wolven knutsel je een
eigen muziekinstrument en ga je dit bespelen op de computer!

Hey jij! Hou je van tekenen, knutselen, boetseren en andere creatieve
bezigheden? Heb je op al deze vragen volmondig ‘ja’ geantwoord?
Schitterend! Dan ga je je erg amuseren tijdens de creanamiddag met als
thema ‘herfst’. Je gaat aan de slag met materiaal uit de natuur en maakt
er samen met de anderen een creatieve namiddag van! In samenwerking met Knutsel Knotsel vzw.

Dinsdag 30 oktober van 10 tot 12 u.
Geboortejaren 2009 - 2012, Jeugdafdeling van de Bib, kosteloos
Inschrijven en betaling vooraf is verplicht en kan
via http://kortenberg.bibliotheek.be
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Woensdag 31 oktober van 13.30 tot 16.30 u., geboortejaren 2007 - 2011
GC Colomba, 5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via https://kortenberg.kwandoo.com
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Groote oorlog in kortenberg
In de ban van d'ulanen

(Dienst Vrije Tijd i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

BOEKPRESENTATIE EN OPENING
WANDELPAD, MET TENTOONSTELLING
WOI, EEN KRUISPUNT IN HET
ALLEDAAGSE LEVEN

‘WOI, een kruispunt in het alledaagse leven of een veranderende
Vlaamse samenleving’ is een boek
geschreven door Dr. Historicus Henri
Vannoppen en Maria Rütten. Op
zaterdag 6 oktober om 14 u.
wordt dit boek officieel voorgesteld
en wordt het wandelpad langs de
banners over WOI geopend.
Deze tentoonstelling is zeker niet
alledaags, want van zaterdag 6
oktober tot en met zondag 2
Collectie Erfgoedhuis Kortenberg
december wandel je op je eigen
tempo door het centrum van Kortenberg langsheen banners met foto’s
en verhalen van toen, over mode, kapsels, muziek, over de charleston en
de foxtrot. Laat je verwonderen door de veranderingen na het einde van
WOI en stop onderweg voor een lekkere koffie en taart.

(Dienst Vrije Tijd i.s.m. de Jonge Fanfare Meerbeek, de Vrolijke Schutters en Cantate)
GEMEENTEBESTUUR

HERDENKINGSCONCERT WOI

Op zaterdag 13 oktober organiseert de Jonge Fanfare Meerbeek, in samenwerking met de Vrolijke Schutters en het koor Cantate uit Erps-Kwerps,
een herdenkingsconcert ter gelegenheid van 100 jaar einde van WOI.

Het koor Cantate brengt een aantal liederen van dit concert op 22 september ook op de befaamde CWXRM, een kunstinstallatie van Koen van
Mechelen, in het Provinciedomein De Palingbeek in Ieper. Samen brengen ze muziek die het publiek zal terugbrengen naar de wreedheid van
de ‘Groote Oorlog’, maar ook naar de hoop en vrijheid die erop volgden.
Zaterdag 13 oktober om 19.30 u.
Sint-Amanduskerk, Dorpsplein te Erps-Kwerps
Tickets in voorverkoop aan de UiTbalie 8 euro en aan de kassa 10
euro (inclusief drankje in ruil voor je inkomkaart na het optreden)
Meer info en tickets: uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80 of
www.kortenberg.be/groote-oorlog
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

Zaterdag 6 oktober om 14 u.,
de tentoonstelling loopt tot zondag 2 december
Raadzaal van het Administratief Centrum, kosteloos
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AANBOD VAN VORMINGPLUS OOST-BRABANT
FIETS- EN WANDELROUTES ONLINE
UITSTIPPELEN EN GEBRUIKEN
Ben je een fervente fietser of wandelaar? Plan je een kort tripje of een
meerdaagse inspanning? Alleen of in groep? Tijdens deze workshop
worden enkele erg handige websites gedemonstreerd die het mogelijk
maken om online een tocht uit te stippelen. Je onderzoekt het samenspel tussen plannen op de computer en navigeren op het terrein met je
smartphone of tablet. Je maakt gebruik van bestaande routes en leert
wat tracking is. En je leert het systeem van knooppunten gebruiken. Het
aantal kilometers en hellingen hou je strak in de hand, en je vermijdt
drukke en onveilige wegen. Garantie voor eindeloos recreatief plezier.
Georganiseerd door Altijd Geslaagd Zuid-Dijleland i.s.m.
Dienstencentrum Kortenberg
Dinsdag 23 oktober van 19.30 tot 22.30 u., OC Berkenhof
14 euro (10 euro reductietarief Vormingplus)
Meer info en inschrijven: info@vormingplusob.be,
www.vormingplusob.be, 016 52 59 00
In samenwerking met Dienstencentrum Kortenberg

(Lions Kortenberg)

WIJN, EEN BRON VAN 'WELZIJN' - 27STE
WIJN-WEEKEND
De noden van kanszoekenden en minderbedeelden zijn groter dan je
denkt en houden zich vaak schuil achter gesloten deuren. Door een
intense samenwerking met het Welzijnshuis, sociale instellingen en
doelgroepen kunnen de Lions Kortenberg een bijdrage leveren om deze
problemen wat te verlichten. Om hiervoor de nodige financiële middelen te hebben, organiseren de Lions hun 27ste Wijn-weekend. Kom
vrijblijvend kosteloos proeven en bestel als er iets bij is dat je wist te
bekoren. Bedankt voor je bezoek!
Zaterdag 6 oktober van 14 tot 20 u. en zondag 7 oktober van 11 tot 17 u.
GC Colomba, kosteloos
Meer info: http://www/lionsclubkortenberg.be, 0496 20 12 90 of
lionskortenberg2@gmail.com

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

(UPC KULeuven, campus Kortenberg)

TWEEDEHANDS SPEELGOED- EN
BABYARTIKELENBEURS

DERDE TE GEK!? OPEN GEEST MET ELINE DE
MUNCK EN WOUTER BERLAEN

Schrijf zondag 7 oktober alvast in je agenda, want dan kan je met je
speelgoed en babyspullen weer terecht op de jaarlijkse speelgoedbeurs.
Bijkomend mag baby- en kinderkleding tot 6 jaar. Je kan gewoon rondkijken en/of zelf verkopen.
Vanaf 8 u. kan je binnen om alles klaar te zetten. De verkoop vindt plaats
tussen 9 en 11.30 u. Zelf kan je dan ondertussen bij een kopje koffie
kennismaken met Femma en Gezinsbond Erps-Kwerps.

Zondag 7 oktober vanaf 8 u., Polyvalente zaal Erps-Kwerps
6 euro, 4 euro leden, 5 euro kleine tafel, 3 euro leden kleine tafel
Inschrijven is niet nodig
Meer info: 02 759 44 23 (Annemie Magnus, tussen 18 en 20 u.),
annemie.magnus@telenet.be of 02 759 98 67
(Christiane Boerjan), boerjanc@gmail.com

In het kader van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid organiseert
het UPC KULeuven een voorstelling van de derde Te Gek!? Open Geesttournée. Deze voorstelling bestaat uit een combinatie van woord en muziek
van Eline De Munck (presentatrice, zangeres) en Wouter Berlaen (bassist,
singer-songwriter) en gaat over ernstige psychische problemen. De oma
van Eline De Munck beroofde zich van het leven toen Elines moeder 15 was.
Een generatie verder zijn de sporen hiervan nog voelbaar.
‘Ik had nooit gedacht dat dit zo een diepe sporen zou nalaten. Niet alleen
bij mijn mama en haar negen broers en zussen, maar ook bij mij, de
volgende generatie. Met deze voorstelling wil ik een boodschap
van hoop geven. Er moet altijd nog een klein lichtpuntje zijn...
Er zijn altijd mensen die je graag zien. Altijd. Over de grenzen van
generaties heen.’ — Eline De Munck
Het project Te Gek!? tracht al jaren geestelijke gezondheid in Vlaanderen
bespreekbaar te maken en te komen tot een juiste kijk ten aanzien van mensen met psychische problemen. Het project is intussen uitgegroeid tot een
begrip in Vlaanderen met Guy Swinnen als peter en Selah Sue als meter.
Donderdag 11 oktober om 20 u.
Congrescentrum UPC KULeuven, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg,
15 euro
Meer info en bestellen kaarten: tamara.vandermeiren@upckuleuven.
be, 02 758 09 90 of aan de kassa

(Femma Kortenberg)

WANDELING KASTEEL DE MERODE EN
OMGEVING
René Verbesselt stippelde
voor Femma Kortenberg
een mooie wandeling van
zeven km uit die hij aanvult met verhalen van de
legendarische Prinsen de
Merode die Everberg

eeuwenlang begeesterden. Je wandelt langs buurt- en voetwegen,
voorzie je dus van aangepaste kledij en schoeisel. Ook partners zijn van
harte uitgenodigd. Achteraf voorziet Femma Kortenberg koffie, thee en
een gebakje in de Oude Abdij van Kortenberg.
Vrijdag 12 oktober van 14 tot 17 u.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
7 euro, 5 euro leden
Meer info en inschrijven (tot maandag 8 oktober): 0485 35 97 97 of
femma.kortenberg@gmail.com

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2018

27

(Oxfam Wereldwinkel vzw)

DRAAI NIET ROND DE POT. KIES VOOR
EERLIJKE HANDEL!
Wij Belgen zijn best trots op 'onze’ chocolade. Maar hebben we daar wel
reden toe? Achter onze favoriete lekkernij gaat nog steeds een donkere
waarheid schuil van extreem arme boeren, toenemende kinderarbeid en
massale ontbossing. Er is nood aan wetgeving die bedrijven en supermarkten verplicht om de mensenrechten en het milieu in hun toeleveringsketens te beschermen. Steun de strijd van Oxfam-Wereldwinkels
voor een duurzame cacaosector. Hoe doe je dat? Kom op
Wereldwinkeldag, zaterdag 13 oktober, naar de Oxfam-Wereldwinkel en
ruil een lege, uitgewassen chocopot van gelijk welk merk voor een pot
Oxfam-choco.
Zaterdag 13 oktober van 9.30 tot 16.30 u.
Oxfam Wereldwinkel, Leuvensesteenweg 258A, Kortenberg
Meer info: http://www.oww.be/kortenberg of kortenberg@oww.be

(vtbKultuur)

(vtbKultuur)

PARFUM, EEN PASSIE. LEZING DOOR LIEVEN
DEBRAUWER

'SCHUBERT', APERITIEFCONCERT MET JAN
VERMEULEN EN VEERLE PEETERS

Velen kennen Lieven Debrauwer
als regisseur en cineast (van
o.a. 'Pauline & Paulette') maar
alléén intimi weten dat hij een
echte passie heeft voor parfum!

Parfum, een passie is een informatieve en ludieke voordracht met veel
afbeeldingen en verhalen, over parfums, neuzen en linken naar film,
opera, schilderkunsten en Hollywoodsterren.

De twaalfdelige cd-reeks met het oeuvre
voor pianoforte-solo van Schubert door
Jan Vermeulen werd met lof overladen in
zowel de binnen- als de buitenlandse
pers. Naar aanleiding van de voltooiing
van dit magnum opus werd hij in 2010
‘Musicus van het jaar’ in Vlaanderen en
sleepte hij een van de gegeerde KLARA’s
in de wacht. Jan Vermeulen wordt in verscheidene buitenlandse vakbladen
‘de ideale Schubertvertolker’ genoemd.
Veerle Peeters is al ruim twintig jaar een compagnon de route van Jan
Vermeulen, eerst als uitmuntende studente in zijn pianoklas aan het
Lemmensinstituut te Leuven, heel even als kamermuziekpartner in vierhandige pianorecitals en vervolgens, tot op heden, als artistiek leider van al zijn
Schubert-opnames.
Franz Schubert:
• Divertissement über französische Motive D823
• Fantasie in f D940

Donderdag 18 oktober van 20 tot 22 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
14 euro, 12 euro VVK, 10 euro leden in VVK
Meer info en inschrijven: kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Zondag 21 oktober van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
20 euro, 18 euro VVK, 16 euro leden in VVK
Meer info en inschrijven: kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Lieven Debrauwer komt uit de
kast ! Uit de parfumkast wel te
verstaan. Zijn privécollectie
bestaat uit 500 flacons en 130
parfums. Sinds zijn achttiende
is hij verzamelaar én gebruiker. Hij zocht flacons in Parijs, boetieks of op
markten, hoorde verhalen in parfumhuizen en ontdekte er tal van boeiende mythes en legendes.
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(Bonzaï Kortenberg)

(Gezinsbond Meerbeek)

GODLY PLAY: VERHALEN VAN TOEN WORDEN
VERHALEN VAN NU!

LACHYOGASESSIE

Ook dit werkjaar kan je bij
Bonzaï terecht om via Godly
Play op een creatieve, speelse
en ervaringsgerichte manier
bijbelverhalen te verkennen.
Godly Play combineert spel,
ritueel, creativiteit en verhaal
en wil zo kinderen, jongeren en
volwassenen helpen om de
christelijke taal te verstaan, om
parabels en bijbelverhalen,
stilte en liturgische handelingen te leren aanvoelen.
Godly Play gaat niet over 'weetjes' en evenmin over de moraal van het
verhaal of het vermaken van kinderen. Godly Play nodigt uit om in een
verhaal binnen te komen en het mee te beleven. De verteller spreekt de
nieuwsgierigheid en verbeelding van de luisteraars aan om zo samen
met hen een rijkdom van betekenissen te ontdekken in de verhalen.
Kinderen, jongeren en volwassenen mogen leren en ontdekken hoe alle
verhalen van God en mensen op één of andere manier verbonden kunnen
zijn met hun eigen levensverhalen en hun relatie met God. Godly Play
respecteert de openheid voor spiritualiteit en stimuleert de nieuwsgierigheid en fantasie in het ervaren van het mysterie en de vreugde van God.
Ben je ook nieuwsgierig hoe zo'n bijeenkomst eraan toe gaat? Kom dan zeker naar
de kerk van Kwerps en ervaar het mee.
Zondag 21 oktober van 10.30 tot 11.45 u.
voor kinderen vanaf 3 jaar: de parabel
van het mosterdzaadje wordt gespeeld.
Donderdag 25 oktober van 20 tot 21.30 u. voor jongeren en volwassenen: je
verwondert je rond de parabel van de zaaier.
Volgende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op zondag 18 november, zondag 3 februari, zondag 31 maart en zondag 19 mei voor kinderen vanaf 3 jaar.
Voor jongeren en volwassenen zijn er nog bijeenkomsten op donderdag 22
november, donderdag 4 april en maandag 20 mei.
De toegang is 1 euro. Om praktische redenen vraagt Bonzaï wel om je aanwezigheid te bevestigen via bonzai.kortenberg@gmail.com.

Chantal Curinckx komt je een verkwikkende lachyogasessie geven.
Lachyoga is door eenvoudige oefeningen je lach oproepen, ontspannen,
vrij en onvoorwaardelijk lachen. Het is een oppepper voor je conditie, je
humeur, je vitaliteit, je zelfvertrouwen en je uitstraling. Lachen is ontspannend, het verlaagt je stress, maakt je vrolijker en verhoogt je endorfineniveau. Er zijn 37 spieren nodig om een lang gezicht te trekken... Er
zijn er maar vier nodig om te glimlachen. Dus: spaar energie en glimlach!

Zondag 21 oktober van 11 tot 13 u., OC Atrium, 8 euro
Meer info en inschrijven: arnalsteen.dehaes@gmail.com of 02 757 09 21.
Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde
bedrag op rekeningnummer BE61 7340 0270 7117, met vermelding
van 'lachyoga' + naam, aantal personen en eventueel lidnummer.
Meebrengen: yogamatje, sokken en een flesje water

(De Witte Merel Everberg)

58STE VOGELTENTOONSTELLING
De Witte Merel Everberg organiseert op zaterdag 27 en
zondag 28 oktober haar jaarlijkse vogeltentoonstelling in het OC Oud
Gemeentehuis in Everberg. Op zaterdag wordt er vanaf 19 u. gestart, op
zondag van 7 tot 20 u. Op zondag vindt van 7 tot 13 u. ook een grote
vogelverkoop plaats.
Inkom kosteloos. Meer info: 0496 57 37 02

Zondag 21 oktober van 10.30 tot 11.45 u. en
donderdag 25 oktober van 20 tot 21.30 u.
Kerk van Kwerps, 1 euro
Meer info en inschrijven: bonzai.kortenberg@gmail.com of
0472 22 57 00 (Stephanie Claerhout)
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Jaks !
(Jeugdraad Kortenberg)

TOERNEE GENERAL-WEEKEND

De jeugdraad is een adviesraad van de gemeente waarin leden van
de verschillende jeugdverenigingen en jeugdhuizen zetelen, maar
waaraan ook onafhankelijke jongeren kunnen deelnemen. Het doel
van de jeugdraad is om het gemeentelijk beleid advies te geven over
jeugdaangelegenheden en over de planning en de bouw van aangepaste infrastructuur. Deze adviezen worden verleend op initiatief van
de jeugdraad of op verzoek van de gemeentelijke overheid.
De jeugdraad komt één keer per maand samen om alle zaken die de
leden bezighouden te bespreken en indien nodig adviezen te schrijven.
De jeugdraad wil het contact, overleg en de samenwerking tussen
de plaatselijke jeugd en de verenigingen bevorderen, alsook de
samenwerking tussen de gemeente en de jeugdverenigingen.
Hiervoor organiseert de jeugdraad het Toernee General-weekend
dat dit jaar aan zijn 20ste editie toe is!
Toernee General
Elk jaar organiseert de jeugdraad in samenwerking met de jeugdverenigingen en jeugdhuizen het Toernee General-weekend.
Tijdens dit feestweekend organiseren de leden op vrijdagavond en
zaterdagmiddag activiteiten voor de jonge en iets minder jonge
jeugd van Kortenberg om op zaterdag af te sluiten met een knalfuif.
Vrijdag 26 oktober
Op vrijdag organiseert de jeugdraad aan de lokalen van
Scouts&Gidsen Kortenberg het Toernee General-café. Kom gezellig
iets drinken bij een vuurtje of neem deel aan enkele topactiviteiten.
Kosteloos
Meer info en inschrijven: via de leiding van Chiro Erps-Kwerps, Chiro
Flurk Everberg of Scouts&Gidsen Kortenberg of 0499 72 51 77
of https://www.facebook.com/Jeugdraad-Kortenberg

Zaterdagnamiddag 27 oktober
Op zaterdag 27 oktober organiseren de leden van Jeugdraad
Kortenberg hun jaarlijkse Kidsnamiddag. Deze zal zoals vorig jaar
plaatsvinden aan de scoutslokalen in Kortenberg (Colombastraat
33, Kortenberg).
Op de terreinen van de scouts en een deel van de parking van GC
Colomba zal je verschillende spelen kunnen ontdekken. De
Kidsnamiddag is niet enkel bedoeld voor kinderen uit een jeugdbeweging, maar staat open voor alle jeugd van Kortenberg. Voor de
allerkleinsten zal er animatie voorzien worden. Ondertussen kunnen ouders genieten van een drankje en hapje aan het TG-Café dat
gedurende de hele Kidsnamiddag geopend zal zijn.
De ouders blijven gedurende de hele activiteit verantwoordelijk
voor hun kinderen.
Kosteloos
Meer info: via de leiding van Chiro Erps-Kwerps, Chiro Flurk
Everberg of Scouts&Gidsen Kortenberg of 0499 72 51 77
of https://www.facebook.com/Jeugdraad-Kortenberg
Zaterdagavond 27 oktober
Het weekend wordt in stijl afgesloten met een knalfuif in de polyvalente zaal in Erps-Kwerps. Haal je dansbenen van onder het stof
en kom mee feesten!
Tickets (5 euro) verkrijgbaar via de Facebookpagina van Jeugdraad
Kortenberg, via de leiding van de jeugdverenigingen of aan de toog
van jeugdhuis Den Aap, jeugdhuis Den Uyl en jeugdhuis ’t Excuus.
Denk eraan: Op deze fuif wordt er gewerkt met de Safe Party
Zone. Neem dus zeker je identiteitskaart mee.
Meer info over de Safe Party zone: https://www.kortenberg.be/
safe-party-zone-label
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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 01/10/19 tot
31/12/18:00

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

Ma 01/10/18, 08/10/18, Wandelen
15/10/18, 22/10/18 en
29/10/18
van 13:45 tot 16:00

55plus Kortenberg

GC Colomba

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

Ma 01/10/18, 08/10/18, KVLV Everberg wandelt!
15/10/18, 22/10/18 en
29/10/18
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

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

Ma 01/10/18
van 20:00 tot 21:00

Workshop: Start to organize

Femma Kortenberg

GC Colomba

€ 7, € 5 leden, 02 759 54 64,
femma.kortenberg@gmail.com

Di 02/10/18, 09/10/18,
16/10/18 en 23/10/18
van 19:30 tot 20:30

Zumba

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Woe 03/10/18
van 14:00 tot 15:00

Voorlezen in de Bib: Sleutelen Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
aan de notenbalk

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

Woe 03/10/18
van 19:30 tot 21:30

Avondlezing: ‘Helpen bij
verlies en verdriet. Een
opdracht voor elke burger’
door Manu Keirse

Dienstencentrum
Kortenberg

GC Colomba

€ 3, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10,
https://welzijnshuiskortenberg.be/
dienstencentrum_1.html

Do 04/10/18
van 13:30 tot 16:30

Hobbyclub

KVLV Everberg

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

Vrij 05/10/18
van 10:00 tot 12:00

Gegidst bezoek
anthuriumkwekerij
AnthurMiddendorp te
Veltem-Beisem

vtbKultuur

Vertrek met eigen wagen om
09:15: OC Berkenhof

€ 6, € 5 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Vrij 05/10/2018 en
za 06/10/18
van 17:30 tot 22:30

Mosselfestijn

Sporting Kortenberg

Voetbalkantine site Colomba

0475 28 34 02

Za 06/10/18 en
ma 22/10/18
van 09:00 tot 16:00

Lessen kantklossen

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

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

Za 06/10/18
van 09:30 tot 18:00

Daguitstap Tilburg

vtbKultuur

Vertrek met bus om 07:45:
OC Berkenhof

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

Za 06/10/18
van 14:00 tot 20:00 en
zo 07/10/18
van 11:00 tot 17:00

27ste Wijnweekend

Lions Club Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos, lionskortenberg2@gmail.com,
0496 20 12 90,
http://www/lionsclubkortenberg.be
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Za 06/10/18 om 14:00

Winterkermis in Kortenberg

Dr. V. De Walsplein

Za 06/10/18
van 14:00 tot 16:00

Groote Oorlog in Kortenberg: Dienst Vrije Tijd
Boekpresentatie en opening
wandelpad WOI

Administratief centrum,
Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
raadzaal, Dr. V. De Walsplein 30, 02 755 22 80,
Kortenberg
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

Van 06/10/18 tot
02/12/18

Groote Oorlog in Kortenberg:
Dienst Vrije Tijd
Tentoonstelling WOI, een
kruispunt in het alledaagse leven

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

Zo 07/10/18
van 09:00 tot 11:30

Tweedehands speelgoedbeurs Femma Erps-Kwerps i.s.m. Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Gezinsbond Erps-Kwerps

€ 6, € 4 leden, € 5 kleine tafel, € 3 leden,
annemie.magnus@telenet.be, 02 759 44 23

Zo 07/10/18
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling
8 km te Kortenberg

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, http://www.witlooftrekkers.be,
0486 06 68 26"

Zo 07/10/18
van 14:00 tot 16:30

Repair Café

Repair Café Kortenberg

CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg

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

Di 09/10/18
van 20:00 tot 22:00

Wijn(proef)avond Mexico

vtbKultuur

GC Colomba

€ 29, € 26 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Woe 10/10/18
om 14:00

Regiowandeling Tervuren

Gidsenbond Dijleland

De olifant', Afrikamuseum,
Leuvensesteenweg 13,
3080 Tervuren

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

Woe 10/10/18
van 19:30 tot 22:30

Koken: taart

KVLV Meerbeek

Parochiezaal Meerbeek, SintAntoniusstraat 7, Meerbeek

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Do 11/10/18
van 09:00 tot 15:00

Bezoek aan 15 Wing
en Dakotamuseum

Curieus Kortenberg

Station Kortenberg

€ 20, curieus.secretariaat@telenet.be

Do 11/10/2018
om 20:00

Derde Te Gek!? Open Geest
met Eline De Munck en
Wouter Berlaen

UPC KULeuven,
campus Kortenberg

Congrescentrum UPC KULeuven, € 15, tamara.vandermeiren@upckuleuven.be,
Leuvensesteenweg 517,
02 758 09 90 of aan de kassa
Kortenberg

Do 11/10/2018
om 20:00

Herfst in de tuin.
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
Tuinles door Carla Borremans

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

Vrij 12/10/18
van 14:00 tot 17:00

Wandeling kasteel
De Merode en omgeving

Femma Kortenberg

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 7, € 5 leden, 0485 35 97 97,
femma.kortenberg@gmail.com

Vrij 12/10/18
van 19:30 tot 22:30

Kreta en Santorini,
beeldreportage met Griekse
volksmuziek en proevertjes

vtbKultuur

Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

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

Za 13/10/2018
van 09:00 tot 12:00

Ga in gesprek met een Levend De Bib en UPC KULeuven Bibliotheek Kortenberg
Boek
Campus Kortenberg
i.s.m. VVGG

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

Za 13/10/18
van 09:30 tot 16:30

Draai niet rond de pot. Kies
voor eerlijke handel!

Oxfam Wereldwinkel,
Leuvensesteenweg 258A,
Kortenberg

http://www.oww.be/kortenberg of
kortenberg@oww.be

Za 13/10/18
van 19:30 tot 23:00

Groote Oorlog in Kortenberg: KM De Jonge Fanfare
Herdenkingsconcert WOI
Meerbeek

Sint-Amanduskerk, Erps

€ 8, € 10 kassa,
http://www.kortenberg.be/groote-oorlog

Za 13/10/18
van 20:00 tot 22:00

Nacht van de Duisternis

Bezoekerscentrum 'Groene vallei', Kosteloos, duurzaamheid@kortenberg.be,
Lelieboomgaardenstraat 60,
02 755 30 70
Erps-Kwerps

Zo 14/10/18 om 14:00

Winterkermis in Meerbeek

Oxfam Wereldwinkel
vzw

Dienst Duurzaamheid

Sint-Antoniusstraat

www.kortenberg.be

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

www.kortenberg.be
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Ma 15/10/18
van 18:30 tot 21:00

Vrijwilligerscafé Welzijnshuis Welzijnshuis

OC Berkenhof,
Ontmoetingsruimte

Kosteloos, vrijwilligers@kortenberg.be of
02 755 23 10

Di 16/10/18
van 9:00 tot 16:00

Sporteldag (55+)

Dienst Sport

Sporthal Colomba

€ 4, € 9 met spaghetti bologniase,
sociaal tarief met vrijetijdspas,
https://kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Di 16/10/18,
woe 17/10/18 en
do 18/10/18
van 20:00 tot 22:00

Wandelen met gps

Dienst Sport i.s.m. Pasar Administratief centrum,
GPS Club
Dr. V. De Walsplein 30,
Leuven
Kortenberg

€ 5 per avond, sociaal tarief met vrijetijdspas,
https://kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Woe 17/10/18
van 14:00 tot 16:00

Filmnamiddag:
Disneyfilm Zootropolis

Welzijnshuis

GC Colomba, Grote Zaal

Kosteloos, inschrijven voor 15/10/2018 via
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Woe 17/10/18
van 19:30 tot 22:30

Bloemschikken het jaar rond Femma Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 22, Erps-Kwerps

€ 10, € 7 leden, 0494 54 02 66,
http://www.femma.be/groep/erps-kwerps

Do 18/10/18,
voormiddag

Actie Soep op de stoep

Welzijnshuis

Markt op het
Dr. V. De Walsplein, Kortenberg

Kosteloos

Do 18/10/18
van 14:00 tot 16:00

Lezing: Dag tegen kanker

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10, https://welzijnshuiskortenberg.be/
dienstencentrum_1.html

Do 18/10/18
om 20:00

Herman Brusselmans
komt naar de Bib

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Do 18/10/18
van 20:00 tot 22:00

Parfum, een passie. Lezing
door Lieven Debrauwer

vtbKultuur

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 14, € 12 VVK, € 10 leden in VVK,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Vrij 19/10/18,
ma 22/10/18 en
woe 24/10/18
van 09:30 tot 12:30

Digitale Week:
cursus iPad en iPhone

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

€ 3, 02 755 22 80, 02 755 23 10,
uitbalie@kortenberg.be,
dienstencentrum@kortenberg.be

Vrij 19/10/18
van 14:00 tot 16:00

Gespreksgroep:
Samenwerken met
professionele zorgverleners

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10, https://welzijnshuiskortenberg.be/
dienstencentrum_1.html

Vrij 19/10/18
van 14:00 tot 15:30

Infosessie over de diensten
van het Welzijnshuis en
sociale voordelen

Welzijnshuis

OC Berkenhof,
Ontmoetingsruimte

Kosteloos,
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 30 70

Za 20/10/18
om 10:00

Boekvoorstelling
‘De afspraak’

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.ben,
02 755 20 80

Za 20/10/18
van 10:30 tot 13:30

Tweedehandsbeurs
kleding voor baby's,
kinderen en jeugd en
zwangerschapskledij

't Akkosjeke

GC Colomba

secretariaat@akkosjeke.be,
www.akkosjeke.be

Zo 21/10/18
van 10:30 tot 11:45

Godly Play voor kids: verhalen Bonzaï Kortenberg
van toen worden verhalen
van nu!

Sint-Pieterskerk, Kwerps

€ 1, bonzai.kortenberg@gmail.com,
0472 22 57 00

Zo 21/10/18
van 10:30 tot 12:00

Schubert, aperitiefconcert
vtbKultuur
met Jan Vermeulen en Veerle
Peeters

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 20, € 18 VVK, € 16 leden in VVK,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg
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Zo 21/10/18
van 11:00 tot 13:00

Lachyogasessie

Gezinsbond Meerbeek

OC Atrium

€ 8, arnalsteen.dehaes@gmail.com,
02 757 09 21

Zo 21/10/18
van 14:00 tot 17:00

Wandelen op de
Dag van de Trage Weg

Dienst Mobiliteit i.s.m.
Natuurpunt

Gemeenteplein Everberg

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

Ma 22/10/18

Bloemschikken

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Ma 22/10/18
van 19:00 tot 22:00

Thema-avond voor
reanimatie en defibrillatie

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

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

Di 23/10/18
van 09:30 tot 12:30

Digitale Week:
helpdesk voor problemen
met computer of tablet

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

€ 3, 02 755 22 80, 02 755 23 10,
uitbalie@kortenberg.be,
dienstencentrum@kortenberg.be

Di 23/10/18
van 19:30 tot 22:30

Fiets- en wandelroutes online Vormingplus Oostuitstippelen en gebruiken
Brabant i.s.m. Lokaal
Dienstencentrum

OC Berkenhof

€ 14 (€ 10 reductietarief Vormingplus),
016 52 59 00, info@vormingplusob.be

Di 23/10/18 en
woe 24/10/18

Bloemschiklessen

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

Woe 24/10/18
om 14:00

Regiowandeling Hever
(Boortmeerbeek)

Gidsenbond Dijleland

Onze-Lieve-Vrouwkerk,
Donk, 3191 Hever

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

Woe 24/10/18
tot zo 28/10/18

La Rioja, 5-daagse
afdelingsreis

vtbKultuur

Vertrek: OC Berkenhof

€ 955, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/kortenberg

Do 25/10/18
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor senioren Seniorenadviesraad en
het Welzijnshuis

GC Colomba

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

Do 25/10/2018
van 20:00 tot 21:30

Godly Play voor volwassenen: Bonzaï Kortenberg
verhalen van toen worden
verhalen van nu!

Sint-Pieterskerk, Kwerps

€ 1, bonzai.kortenberg@gmail.com,
0472 22 57 00

Vrij 26/10/18,
ma 29/10/18 en
woe 31/10/18
van 09:30 tot 12:30

Digitale Week:
Dienstencentrum
cursus tablet en smartphone Kortenberg
(met androidsysteem)

OC Berkenhof

€ 3, 02 755 22 80, 02 755 23 10,
uitbalie@kortenberg.be,
dienstencentrum@kortenberg.be

Vrij 26/10/18
om 20:00

Film in de Bib: ‘A Quiet Place’ Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, http://kortenberg.bibliotheek.be,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Vrij 26/10/18
om 20:00

Toernee General-café

Jeugdraad Kortenberg

Inschrijven via leidingsploeg, 0499 72 51 77,
https://www.facebook.com/Jeugdraad-Kortenberg

Za 27/10/18
om 10:00

Digitale Week: Digidokter:
Mobiele toepassingen in de
toekomst

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, http://kortenberg.bibliotheek.be,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Za 27/10/18
van 14:00 tot 17:00

Toernee GeneralKidsnamiddag

Jeugdraad Kortenberg

Kosteloos, 0499 72 51 77,
https://www.facebook.com/Jeugdraad-Kortenberg

Scouts&Gidsen Kortenberg,
Colombastraat 33, Kortenberg

Scouts&Gidsen Kortenberg,
Colombastraat 33, Kortenberg

Za 27/10/18 om 19:00 en 58ste vogeltentoonstelling
zo 28/10/18
van 07:00 tot 20:00

De Witte Merel Everberg OC Oud Gemeentehuis

Kosteloos, 0496 57 37 02

Za 27/10/18
om 20:00

Voorstelling 'Verdrongen'

Welzijnshuis i.s.m.
Compagnie Tartaren

GC Colomba

-12 jaar € 2,5 /+12 jaar € 5, sociaal tarief met
vrijetijdspas, inschrijven uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80

Za 27/10/18
om 21:00

Toernee General-fuif

Jeugdraad Kortenberg

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

€ 5, 0499 72 51 77,
https://www.facebook.com/Jeugdraad-Kortenberg
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Zo 28/10/18
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling
8 km te Zaventem

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, http://www.witlooftrekkers.be,
0486 06 68 26

Van ma 29/10/18 tot
vrij 02/11/18

Speelplein Alles Kids:
Overal beestjes

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

€ 6 per dag, € 22 week, sociaal tarief met
vrijetijdspas, https://kortenberg.kwandoo.com

Van ma 29/10/18 tot
vrij 02/11/18

A-teens: Overal beestjes

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

€ 6 per dag, € 22 week, sociaal tarief met
vrijetijdspas, https://kortenberg.kwandoo.com

Ma 29/10/18 tot
woe 31/10/18

Halloween in de Bib

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, inschrijven niet nodig

Di 30/10/18
van 10:00 tot 12:00

Digitale Week :Bespeel je
eigen muziekinstrument

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

"Kosteloos, http://kortenberg.bibliotheek.be,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Di 30/10/18
van 13:00 tot 15:00

Digitale Week : Aan de slag
met AR en VR

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

"Kosteloos, http://kortenberg.bibliotheek.be,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Di 30/10/18
om 20:00

Digitale Week: Identiteit en
imago op sociale media.
Lezing door Filip Bourgeois

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Di 30/10/18
van 20:00 tot 22:00

Wijn(proef)avond, verticale vtbKultuur
degustatie Bourgognewijnen

GC Colomba

"€ 37, € 33 leden, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/kortenberg

Woe 31/10/18
van 13:30 tot 16:30

Creamiddag: herfst

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
https://kortenberg.kwandoo.com

Woe 31/10/18
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Parochiezaal Everberg,
Kosteloos, nelly_410@hotmail.com
Annonciadenstraat 23, Everberg

ADRESSEN

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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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.

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

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

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

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70 (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 november 2018. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 september 2018
worden ingediend. Voorstellen voor het decembernummer van Zoeklicht
moeten ten laatste op 25 oktober 2018 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 1 oktober 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.

DIGITAAL STEMMEN
in 12 stappen
#vlaanderenkiest op zondag 14 oktober 2018: lokale en provinciale verkiezingen

1

In het stemhokje
Steek de witte chipkaart
in de richting van de pijl
tot aan de streep
in de stemcomputer.

3

2
Volg de instructies
op het scherm.

4
Breng uw stem uit.

Bevestig uw stem.

6

5
Neem de witte
chipkaart terug.

Neem uw stembiljet
(papierstrook).

8

7

Vouw uw stembiljet
dubbel met de bedrukte
zijde naar binnen.

Kijk uw stembiljet na.
Uw stemkeuze staat in
kleine letters gedrukt.

9

10

Aan de voorzitterstafel
Geef de witte chipkaart
terug aan een lid
van het stembureau.

Verlaat het stemhokje met
uw stembiljet en chipkaart.

11

Aan de stembus

12
De klep opent automatisch.
Steek het dichtgevouwen
stembiljet in de stembus.

Ga naar de stembus, vouw
uw stembiljet terug open
en scan de QR-code.

#vlaanderenkiest
info@vlaanderenkiest.be

@ABB_Vlaanderen
vlaanderenkiest.be

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel

