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Tijdens ‘Zomer op Stelten’ valt
er ook dit jaar weer heel wat
te beleven in eigen gemeente!
Ontdek alles op
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Vrijwillige burenbemiddelaars
gezocht!
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tijdens ‘Bib on Tour’

Zalig genieten van muziek in het
Park van de Oude Abdij tijdens de
Zomerse Parkdagen
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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)

6-7 juli: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
13-14 juli: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
20-21 juli (Nationale Feestdag): Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
27-28 juli: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
3-4 augustus: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
10-11 augustus: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
15 augustus (O.L.V. Hemelvaart): Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
17-18 augustus: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
24-25 augustus: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
31 augustus - 1 september: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60



Pensioenzitdagen

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Tijdens de vakantiemaanden is er geen kosteloos juridisch advies op
de eerste maandagavond van de maand. U kunt hiervoor wel na
telefonische afspraak via 016 66 64 00 op dinsdag terecht in het
Justitiehuis in de A. Nobelstraat 44 in Leuven.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag (behalve op 12 augustus) van 9 tot 12 u. en elke woensdag (behalve op 14 augustus) 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 0496 12 86 64 of
via huisvesting@kortenberg.be. Iedere woensdag is er spreekuur van 13
tot 16 u. in het Administratief Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

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

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

Huisvuilkalender

Vrijdag 5 juli: huisvuil en gft
Maandag 8 juli: pmd en papier en karton
Vrijdag 12 juli: gft
Maandag 15 juli: zachte plastics
Vrijdag 19 juli: huisvuil en gft
Vrijdag 26 juli: gft
Maandag 29 juli: pmd en papier en karton
Vrijdag 2 augustus: huisvuil en gft
Vrijdag 9 augustus: gft
Vrijdag 16 augustus: huisvuil en gft
Maandag 19 augustus: pmd en papier en karton
Vrijdag 23 augustus: gft
Maandag 26 augustus: zachte plastics
Vrijdag 30 augustus: huisvuil en gft / grofvuil (op afroep - betalend)
Opgelet: in de zomermaanden juli en augustus start de ophaling
om 6 u. Zet uw afval duidelijk zichtbaar buiten de dag van de ophaling vóór 6 u. of de avond ervoor na 20 u.
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

Veegbeurt Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 12 augustus

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 3 juli van 13 tot 14 u.
Woensdag 7 augustus 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
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Diverse wachtdiensten en meldpunten
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

3
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
Melding probleem wegennet Vlaanderen https://meldpuntwegen.be

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 3 JUNI 2019
De gemeenteraad keurde goed:
• een aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
zodat het vragenuurtje tussen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn plaatsvindt. Het vragenuurtje is het gedeelte waar
inwoners van de gemeente vragen kunnen stellen aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad over punten die
tijdens de gemeenteraad werden behandeld.
• de aanstellingen van gemeentelijke vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers voor de algemene vergaderingen van AquaFlanders, EthiasCo cvba
en de Gemeentelijke Holding in vereffening tot het einde van de legislatuur.
• de agenda’s van de algemene vergaderingen van EthiasCo cvba van 13
juni 2019, van Iverlek van 14 juni 2019, van Interleuven van 18 juni 2019,
van I.W.V.B. in vereffening van 18 juni 2019, van de Gemeentelijke
Holding in vereffening van 26 juni 2019, van EcoWerf van 26 juni 2019,
van IGS Hofheide van 26 juni 2019 en van IGO van 28 juni 2019.
• de notulen van de gemeenteraad van 6 mei 2019.
De gemeenteraad besliste:
• toe te treden tot het raamcontract van VERA om de levering en installatie van kopieertoestellen en printers via dit contract te kunnen realiseren, zonder aankoopverplichting.
• toe te treden tot het raamcontract van V-ICT-OR om softwarelicenties
aan te kopen, zonder aankoopverplichting.
De gemeenteraad nam kennis van:
• een aantal verslagen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en/of verenigingen waar de gemeente Kortenberg deel van uitmaakt.
De gemeenteraad bracht ongunstig advies uit:
• bij het besluit van 6 mei 2019 van de provinciegouverneur over de eindafrekening van de bijdragen voor brandweerkosten voor 2015. De gemeenteraad betwist dat deze bijdragen verschuldigd zijn en vindt dat alle onterecht ingehouden of afgehouden gelden moeten worden gerecupereerd.
Ook volgende punten werden besproken tijdens de gemeenteraad:
• Mobimelder, kaarten jachtgebied en onderhoud begraafplaatsen.

De raad van maatschappelijk welzijn keurde goed:
• een aanpassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor
maatschappelijk welzijn met betrekking tot het vragenuurtje.
• de agenda’s van de algemene vergaderingen van Interleuven van 18
juni 2019 en van IGO van 28 juni 2019.
• de notulen van de raad van maatschappelijk welzijn van 6 mei 2019.

Foto: Evgenia Belyaeva

Volgende gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 2 september 2019
De gemeenteraad start om 20.30 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad en van de raad voor
maatschappelijk welzijn vindt u, na goedkeuring, op de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be.
U kunt ook een geluidsopname van de gemeenteraad beluisteren op
www.kortenberg.be/gemeenteraad-beluisteren. Ook van de raad
voor maatschappelijk welzijn staat een geluidsopname ter beschikking via www.kortenberg.be/raad-voor-maatschappelijk-welzijnbeluisteren.
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per
e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Secretariaat via
secretariaat@kortenberg.be.
De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen
vindt u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.
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GEEF KORTENBERG MEE KLEUR
GEMEENTEBESTUUR

Het gemeentebestuur wil deze zomer de inwoners van Kortenberg betrekken bij de inkleuring van het beleidsplan. Aan de hand van ‘flitsinterviews’
zullen bezoekers van verschillende activiteiten in Kortenberg bevraagd
worden over beleidsthema’s. Deze ‘flitsinterviews’ zijn korte, krachtige,
maar vooral spontane gesprekken waardoor het gemeentebestuur rekening kan houden met de meningen van inwoners uit Kortenberg. Bent uLooking for a fun way to learn Dutch nearby?
niet bevraagd of kunt u niet wachten om mee kleur te geven aan
Vous souhaitez apprendre le néerlandais dans une ambiance sympa et accu
Kortenberg? Surf dan snel naar www.kortenberg.be voor meer informatie.

Onderwijs

Niederländisch lernen und Spaß daran haben?

TERVUREN,
NEDERLANDS LEREN
2019-2020
ART,
ILASCHOOLJAAR
HOINEHET
KORTENBERG,
IN/A

GEMEENTEBESTUUR

Wilt u graag Nederlands leren in het nieuwe schooljaar 2019-2020?
Wenst u meer info over de verschillende lessen?
Kom dan zeker naar het inschrijvingsmoment
Vrijdag 30 augustus van 14 tot 15.30 u. en van 17.30 tot 19.30 u.
OC Berkenhof, lokaal 0.4, Beekstraat 25, Kortenberg

KRAAI
WEZEM
U kunt een gratis taaltest laten afnemen bij het Agentschap Integratie &
Inburgering. Meer info via vlaams-brabant@integratie-inburgering.be of OPP
016 47 43 11. Deze taaltest kunt u ook doen tijdens het inschrijvingsmoment op 30 augustus.
Wilt u het Nederlands nog meer oefenen? Dan is er een mooi

Centrum voor Volwassenenonderwijs Tervuren-Hoeilaart
aanbod voor u in Kortenberg:
Brusselsesteenweg 106 | 3080 Tervuren | 02 767 04 30 | info@cvoth.be | www.cvoth.b

Praktische info over de lessen
De lessenreeksen starten in de eerste week van september.

• Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
organiseert Nederlandse lessen voor beginners en
gevorderden. De lessen vinden plaats in OC Oud
Gemeentehuis elke maandag voor niveau 1, elke
donderdag voor niveau 2 en elke dinsdag voor
niveau 3. Het inschrijvingsgeld bedraagt 72 euro,
boeken niet inbegrepen (een sociaal tarief kan
aangevraagd worden).
Meer info bij CVO Crescendo, 02 766 53 89,
info.tervuren@cvo-crescendo.be, www.cvo-crescendo.be

• In Café Combinne kunt u nieuwe mensen leren kennen en oefenen in
de praatgroep op vrijdagnamiddag van 13.30 tot 15 u. U kunt kosteloos
deelnemen.
Meer info op 02 755 23 10 of via dienstencentrum@kortenberg.be.

• Het Taalpunt in de Bib heeft heel wat materiaal om u te laten oefenen.
Meer info op 02 755 22 90 of bibliotheek@kortenberg.be.

Looking for a fun way to learn Dutch nearby?

Vous souhaitez apprendre le néerlandais dans une ambiance sympa et accu

• Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open
Niederländisch lernen und Spaß daran haben?
school organiseert gratis Nederlandse lessen
voor nieuwkomers die in hun eigen land niet
lang naar school zijn geweest. De lessen
IN/Avin-TERVUREN,
den plaats in OC Berkenhof elke maandag en
Vrijwilliger gezocht met een hart voor Nederlandse les!
AART,
IL
E
O
H
woensdag van 9 tot 12 u. Deelnemers betaBeschikt u over een sterke basis van het Nederlands? Wilt u graag
,
G
R
E
B
N
TE
R
len enkel een kleine vergoeding voor
regelmatig oefenles geven aan laaggeschoolde anderstalige mensen
KOhet
cursusmateriaal.
en op die manier het taalaanbod van CBE-basiseducatie versterken?
Meer info bij CBE Open school campus Leuven, 016 22 10 68,
Neem dan contact op met Geert Gevers van het Dienstencentrum
leuven@cbeopenschool.be, www.basiseducatie.be.
(02 755 23 10 – dienstencentrum@kortenberg.be).

Centrum voor Volwassenenonderwijs Tervuren-Hoeilaart

KRAAI
WEZEM
OPP
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Milieu
HUIS-AAN-HUISINZAMELING HARDE EN ZACHTE PLASTICS
GEMEENTEBESTUUR

Sinds 1 januari 2018 worden de roze zakken voor zachte plastics in
Kortenberg aan huis opgehaald. De ophaalmomenten vinden plaats om de
zes weken, de exacte data alsook de sorteerregels vindt u op de afvalkalender. Alle 100% zuivere zachte plastics die geen plastic flessen en flacons
zijn en die kleiner zijn dan een emmer van 10 liter horen thuis in de roze
zak. U kunt natuurlijk met zowel de roze zak (gratis) als met de omvangrijke harde plastics (0,03 euro/kg) terecht op het recyclagepark.
Enkele zaken waaraan aandacht moet worden besteed bij het aanbieden
van de roze zak zijn:
• Respecteer de sorteerregels.
• Gebruik een roze zak ‘zachte plastics’ met het logo van EcoWerf.
• Knoop de zak goed dicht en bied hem hanteerbaar aan.
• Hang niets aan de buitenkant.

• Plaats de zak goed zichtbaar tegen de straatkant (houd hierbij rekening
met de zwakke weggebruiker). Doe dit de dag voor de ophaling zo laat
mogelijk op de avond of de dag zelf ten laatste om 7 u. ’s morgens.
• Zorg ervoor dat de zak bij hevige wind niet kan wegwaaien.
• De roze zak mag een maximaal gewicht van 10 kg hebben.
De roze zak kost € 0,25 per stuk en is per rol van tien stuks te koop op het
recyclagepark, aan de snelbalie van het Administratief Centrum en op
dezelfde verkoopplaatsen als de pmd-zak.
Bekijk zeker ook eens de vernieuwde website van EcoWerf voor meer informatie en sorteerregels: ecowerf.be/sorteerregels-harde-plastics. U vindt
op deze website ook verschillende online aanvraag- of klachtenformulieren.

Volg de sorteergids voor

P LASTIC S

Zachte plastics

Pmd

Harde plastics

100% PLASTIC, PROPER:
• zakjes
• blisters
• folies
• kuipjes en (yoghurt)potjes
• bloempotjes
• speelgoed
(zonder elektronica)
• harde plastics kleiner dan
een emmer van 10 liter
• …

PROPER:
• plastic flessen en flacons
• metalen verpakkingen
• drankkartons

100% PLASTIC, PROPER:
• buizen
• pvc
• dozen, kratten en emmers
• bloempotten en tuinmeubelen
• ramen, deuren en rolluiken
• speelgoed
(zonder elektronica)
•…

Roze zak
‘zachte plastics’

Blauwe zak
‘pmd’

met EcoWerf-logo

met EcoWerf-logo

‘Harde plastics’
los aanbieden op het
recyclagepark

Alle andere soorten plastics en onzuivere plastics horen thuis bij
het huisvuil of het grofvuil.
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HELP DE HUISZWALUW IN KORTENBERG!
GEMEENTEBESTUUR

Deze sympathieke luchtacrobaten zijn elk jaar weer te bewonderen vanaf
eind maart en kondigen zo de lente aan. Maar de laatste jaren krijgt de
huiszwaluw, een van de koesterburen van Kortenberg, het steeds moeilijker. Huiszwaluwen 'metselen' hun nesten met modder onder de dakgoten
van huizen. De voorbije jaren zijn hun aantallen sterk verminderd, vooral
omdat ze minder geschikte nestplaatsen vinden, minder modder om hun
nesten te bouwen en minder voedsel door afname van insecten.
Zwaluwenproject Kortenberg
Om de huiszwaluw te helpen, kunnen er kunstnesten opgehangen worden. Zo moeten de zwaluwen minder op zoek naar nestmateriaal en kunnen ze sneller beginnen met broeden. Dit heeft enkel zin als u vlak bij een
bestaande huiszwaluwkolonie woont. Daarom heeft het gemeentebestuur in samenwerking met het Regionaal Landschap Dijleland, IGOLeuven en de provincie Vlaams-Brabant een zwaluwproject opgestart.
Dit jaar zal deze actie zich richten op de huiszwaluwenkolonie in het centrum van Everberg, die wat ondersteuning goed kan gebruiken. Het
gemeentebestuur is op zoek naar inwoners van de Annonciadenstraat,
Wolvestraat, Blokstraat, Kosterberg en Twee Leeuwenstraat die
graag een kunstnestje willen laten plaatsen. De gemeente plaatst voor u
gratis een kunstnest aan de muur, net onder de dakgoot. Als u dat wenst,
wordt onder het kunstnest ook een mestplankje geplaatst om de uitwerpselen op te vangen. Het jaarlijkse onderhoud neemt de gemeente ook voor
haar rekening. De plaatsing gebeurt dit najaar door de Intergemeentelijke
Natuur en -Landschapsploeg van IGO-Leuven.

Nest laten plaatsen?
Stuur een e-mail naar robbe.toye@rld.be en vermeld hierbij uw naam,
adres en telefoonnummer. Bellen naar Regionaal Landschap Dijleland kan
op 016 40 85 58. U hoeft niet aanwezig te zijn tijdens de plaatsing en u
wordt op voorhand gewaarschuwd wanneer het precies gebeurt.
Woont u niet in Everberg maar toch in de buurt van zwaluwnesten, geef
dit dan door aan de dienst Milieu via milieu@kortenberg.be, zo kan uw
woning opgenomen worden voor volgende zwaluwprojecten.
Meer informatie over dit project is terug te vinden via www.rld.be of via de
dienst Milieu: milieu@kortenberg.be, 02 755 30 70.

Foto: Myriam Van Tricht
GEMEENTEBESTUUR

OPROEP: FOTO’S VAN UW
BLOEMENWEIDE

Bent u dit voorjaar een gratis zakje bloemenzaad komen afhalen op de
gemeente? En nu aan het genieten van uw prachtige bloemenweide?
Maak hiervan een foto en bezorg die – uiterlijk op 1 oktober – aan de
dienst Milieu via duurzaamheid@kortenberg.be. Zo maakt u net zoals vorig
jaar kans op een mooi insectenhotel!
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LAATSTE KANS OM EEN BEROEP TE DOEN OP BOFAS
GEMEENTEBESTUUR

Bent of was u ooit uitbater van een tankstation? Of stond er op
uw eigendom ooit een tankstation? Dan kan de bodem eventueel verontreinigd zijn. Is dat het geval, dan kunt u een
beroep doen op BOFAS. Het bodemsaneringsfonds voor tankstations betaalt gemaakte kosten terug of saneert de grond
voor u. Maar snel zijn is de boodschap, want het fonds wordt
slechts tot uiterlijk 6 november 2019 opnieuw opengesteld
voor nieuwe aanvragen.
Wat is BOFAS?
BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations, is een gezamenlijk
initiatief van de brandstoffensector en de overheid. BOFAS betaalt (al dan
niet gedeeltelijk) de kosten terug die een uitbater, eigenaar of gebruiker
heeft gemaakt voor het zuiveren van de grond en dit onder een aantal wettelijk vastgelegde voorwaarden. Moet de verontreiniging echter nog aangepakt worden, dan zal BOFAS de volledige sanering van a tot z uitvoeren, voor
zover u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Het fonds heeft sinds de
oprichting in 2004 al bijna 3.500 saneringen uitgevoerd en/of gefinancierd.
Speel op zeker! Check de historiek van uw perceel
Uitbaters van tankstations kennen BOFAS al langer. Maar niet iedere eigenaar of gebruiker is er zich van bewust dat er op zijn grond ooit een tankstation werd uitgebaat. In dat geval wordt u door BOFAS geïnformeerd. Want
de meeste risicogronden zijn bekend. Hebt u dus recent een brief van BOFAS

ontvangen? Negeer die vooral niet. Want dan is de kans zeer groot dat u ooit
een tankstation hebt uitgebaat of dat er op uw grond ooit een tankstation
heeft gestaan. Zelfs al hebt u geen brief van BOFAS ontvangen en twijfelt u,
dan nog doet u er goed aan u de historiek van uw perceel na te gaan. Want
ook al heeft de grond intussen een andere bestemming gekregen, het risico
blijft. Zeker wanneer het terrein bekend zou zijn bij de overheid, riskeert u
alsnog te moeten saneren. En dan zult u zelf de kosten moeten dragen. Die
lopen al snel op, want een sanering van dit type verontreiniging kost gemiddeld 135.000 euro. Kortom, u speelt maar beter op zeker.
Geen kopzorgen
Nogal wat mensen worden afgeschrikt door een mogelijke sanering. Daar
hoeft u zich echter geen zorgen over te maken. BOFAS staat klaar om aanvragers te adviseren en bij te staan bij hun sanering en de verdere administratieve afwerking. Indien BOFAS de sanering zelf uitvoert, neemt het
ook de volledige administratie op zich. BOFAS heeft ruim 15 jaar ervaring
met het saneren van tankstations en kiest de best mogelijke techniek voor
elk terrein met zo weinig mogelijk hinder. Het fonds helpt ook bij het
samenstellen van het dossier dat nodig is om een aanvraag in te dienen.
Wie er belang bij heeft, kan dus maar beter zo snel mogelijk met BOFAS
contact opnemen.
Meer info: www.bofas.be
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Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

HEBT U RECENT VERBOUWD OF PLANNEN IN DIE RICHTING? MISSCHIEN KOMT U IN
AANMERKING VOOR EEN PREMIE

Wonen Vlaanderen keert een renovatiepremie uit voor verschillende renovatiewerken zoals een nieuw dak, buitenschrijnwerk, centrale
verwarming, ... Er zijn eigendoms- en inkomensvoorwaarden en de
woning moet minstens 30 jaar oud zijn.
Een renovatiepremie kan tot 10.000 euro opleveren en kan maar 1 keer in
de 10 jaar uitgekeerd worden (in 2 keer aan te vragen).
Als u van plan bent om grondig te verbouwen, kunt u renovatiebegeleiding overwegen of gratis advies vragen van DUBO (Duurzaam
Bouwadvies). Misschien komt u ook in aanmerking voor de renovatielening van de provincie Vlaams-Brabant of de renteloze energielening.
Bent u 65 jaar of ouder en past u de eigen woning aan om langer thuis te
blijven wonen, dan kunt u hiervoor aanpassingspremies aanvragen bij
Wonen Vlaanderen en/of de provincie Vlaams-Brabant. De voorwaarden verschillen maar het soort verbouwingen loopt gelijk. Een ligbad
vervangen door een (inloop-)douche, een aangepaste wc installeren, rolluiken of garagepoorten automatiseren zijn veel voorkomende werken
voor de aanpassingspremies. De aanpassingspremie van de provincie kan
ook aangevraagd worden door mensen met een erkende handicap. Voor
deze premies gelden ook eigendoms- en inkomensvoorwaarden.
Voor meer informatie over de premies, kijk op www.premiezoeker.be of
kom naar het woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant in het
Administratief Centrum op woensdag tussen 13 en 16 u.
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Dienstencentrum
MANTELZORGWERKING
Naast de gemeentelijke mantelzorgpremie wil het Welzijnshuis ook de
nodige ondersteuning bieden aan mantelzorgers die voor een zorgbehoevende in Kortenberg zorgen. Maandelijks is er een moment waar u als
mantelzorger de nodige info rond allerlei thema’s kunt krijgen, maar waar
u ook uw verhaal kunt vertellen en lotgenoten kunt 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 van OC Berkenhof.
Op vrijdag 19 juli en vrijdag 16 augustus vindt in de
Ontmoetingsruimte het Mantelzorgcafé plaats.

ANIMATOR SERVICEFLATS GEZOCHT!
Hebt u tijd én zin om op regelmatige basis (minstens maandelijks) een
activiteit te ondersteunen voor de bewoners van de serviceflats van het
Welzijnshuis Kortenberg? Bent u graag in gezelschap van ouderen en
neemt u graag initiatief? Dan bent u de persoon die het Welzijnshuis zoekt!
Het Welzijnshuis zoekt iemand die minstens een keer per maand en op weekdagen (liefst op een woensdagnamiddag) naar de serviceflats gaat om met
de bewoners een activiteit te doen, ter plekke of op verplaatsing in de buurt
in Kortenberg. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met uw beschikbaarheden.
Een paar voorbeeld van mogelijke activiteiten:
• Het organiseren van een filmnamiddag (waarbij u zelf een film kiest,
het nodige materiaal opzet en samen gezellig naar de film kijkt)
• Samen op stap gaan naar een koffiehuis in de buurt, een zang- of knutselnamiddag organiseren, een namiddag pannenkoeken bakken, ...

Afhankelijk van de interesse kan het ook gaan over een uitstapje met een
subgroep van de bewoners naar een concertje, tentoonstelling, voorstelling,
... in de buurt. Uiteraard staat het Welzijnshuis open voor uw voorkeuren en
wensen. De planning, keuze van activiteit en het voorzien van materiaal
wordt afgestemd met de verantwoordelijke van de serviceflats.
Wat biedt het Welzijnshuis u?
• Een zinvolle tijdsbesteding waarbij u mensen ondersteunt en hen een
fijne activiteit aanbiedt!
• U komt terecht in een fijne groep van enthousiaste vrijwilligers.
• Regelmatig overleg en begeleiding samen met andere vrijwilligers.
• Mogelijkheid tot extra vormingen, coaching en ondersteuning.
• Een jaarlijks feest met alle vrijwilligers samen!
• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
Meer info: www.kortenberg.be/vrijwilligers-welzijnshuis,
vrijwilligers@kortenberg.be of 02 755 23 10
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Gezondheid en zorg
WARME DAGEN, ZORG DRAGEN ZON IN OVERVLOED, VERZORG UZELF EN ANDEREN GOED!
Wees voorbereid
• Zorg dat u altijd water bij u hebt.
• Zorgt u voor anderen? Ga wat vaker langs en zorg voor een vervanger
als u met vakantie gaat.
• Volg de weersvoorspellingen.
• Smeer zonnecrème als u de zon niet kunt vermijden.
• (Ver)bouw hittebestendig.

Houd uw huis koel
• Verlucht als het buiten koeler is dan binnen.
• Benut uw zonnewering (rolluiken, luifels, gordijnen, ...) optimaal.
• Gebruik een ventilator, die kan helpen om de ruimte te verkoelen.
• Beperk het gebruik van apparaten die warmte produceren (fornuis,
oven, computer, ...)
Meer info: warmedagen.be of via het gratis nummer 1700

Drink voldoende
• Drink meer dan gewoonlijk, ook als u geen dorst hebt.
• Drink bij voorkeur water.
• Kleurt uw urine donker? Dan drinkt u te weinig.
Houd uzelf koel
• Zoek koele plekken op. Vermijd de zon.
• Stel fysieke inspanningen uit tot een koeler moment van de dag.
• Draag dunne, loszittende, lichtgekleurde kledij.
• Koel uw lichaam af met een lauwe douche, een voetbad, een frisse duik...
• Draag een hoofddeksel.

Politie
NIEUWE WIJKINSPECTEUR VOOR WIJK KORTENBERG-NOORD
Sinds begin mei heeft inspecteur Melissa Cornelis de fakkel als wijkinspecteur van Kortenberg-Noord overgenomen van inspecteur Eric Van Opstal,
die geniet van een verdiend pensioen. Geïnteresseerd in een job ten dienste
van de bevolking startte Melissa in 2010 bij de politie, in eerste instantie bij
de politiezone Rode. Vervolgens was ze van 2011 tot eind 2017 werkzaam
bij de interventiedienst van de politiezone HerKo. De mogelijkheid om als
wijkinspecteur aan de slag te gaan, greep ze met beide handen.
‘Als interventie-inspecteur ben
je vooral brandweerpolitie. Er is
weinig ruimte om dossiers op te
volgen en om goede contacten
te leggen met de inwoners’,
geeft inspecteur Cornelis aan.
‘De functie van wijkinspecteur
spreekt mij aan omdat je dan
dichter bij de bevolking staat. Je

bent rechtstreekser betrokken en kan advies en terugkoppeling geven aan
de inwoners. Zeker het sociale aspect van de functie (oplossen van buurtproblemen, ...) ligt mij. Aan basisschool Hertog Jan zal ik regelmatig aanwezig zijn om goede contacten op te bouwen en om toezicht te houden
op een veilige verkeersomgeving voor de kinderen.’ Inspecteur Cornelis zal
zich zoveel mogelijk met de fiets of te voet verplaatsen in de wijk om zo
een zichtbare en aanspreekbare wijkinspecteur te zijn. ‘Ik kijk ernaar uit om
de inwoners te ontmoeten en mij in te werken in de verschillende dossiers,
wat natuurlijk de nodige tijd zal vragen.’
U kunt inspecteur Melissa Cornelis bereiken door een mail te sturen naar
pz.herko.wijk.kortenberg@police.belgium.eu, door te bellen naar het algemene nummer van de politiezone (016 85 34 00) of door haar tijdens de
kantooruren te contacteren via haar dienstgsm (0485 66 48 20).
Raadpleeg de website www.politieherko.be om te kijken wie uw wijkinspecteur is.
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VERSNELDE SELECTIEPROCEDURE VOOR INSPECTEUR VAN POLITIE
IN VLAAMS-BRABANT
Bent u probleemoplossend ingesteld? Zoekt u een afwisselende job, die u elke dag opnieuw verrast? Staat u met beide voeten in de
samenleving en wilt u graag werken aan het versterken van een veilige en
leefbare omgeving voor iedereen? Slaat u graag de handen in elkaar, om
samen met collega’s en andere organisaties vooruitgang te boeken? Houdt
u van een uitdaging? Is mensen helpen en/of situaties verbeteren wat u
drijft? Dan is de politie op zoek naar u!
U krijgt de kans om alle selectieproeven voor inspecteur van politie te doorlopen in twee weken tijd, van 30 september tot 11 oktober. Inschrijven voor deze ‘fast track’ kan tot 6 september. Geslaagden
starten hun opleiding op 2 december in de Vlaams-Brabantse politieschool
PIVO te Asse, Relegem.

Interesse? Neem dan zeker eens een kijkje op de website www.jobpol.be
(of www.vlaamsbrabant.be.pivo/politie) of neem contact op met de personeelsdienst van de politiezone HerKo (016 85 34 00 of via
pz.herko.hrm@police.belgium.eu).

Wat heeft de politie te bieden?
• Een uitdagende, maatschappelijk geëngageerde en interessante job
• Werkzekerheid dicht bij huis, in een aangename organisatie, goed
omkaderd en met de nodige begeleiding en coaching
• Opleiding (betaald), doorgroeimogelijkheden, kansen om volop uw
talenten te ontplooien
• En nog zoveel meer...

SNELHEIDSMETINGEN MEI
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 mei
Straat

Diestbrugstraat (Beide richtingen)
Elisabethlaan (Beide richtingen)
De Merodestraat (Richting Boeyendaalstraat)
Dorpsstraat (Beide richtingen)

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

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

1406
293
195
2496

63
37
23
47

35
0,1
0
1,7

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

In de straten waar in mei snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 12,3 % overtredingen vastgesteld.
Flitspalen april
Straat

Wijnegemhofstraat
Zavelstraat

Toegelaten snelheid

50 km/u.
50 km/u.

aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

13.199
30.320

1,8%
0,8%
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Prikbord
VRIJWILLIGE BURENBEMIDDELAARS GEZOCHT!
Bent u communicatief ingesteld en zoekt u vrijwilligerswerk in de sociale
sector? Dan is burenbemiddeling misschien iets voor u.
Buren kampen soms onderling met kleine, alledaagse conflicten of opgehoopte spanningen die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid.
Vaak gaan de conflicten over tuinproblemen (hoge hagen, overhangende
takken, ...), huisdieren (blaffende honden, ...), geurhinder, lawaaioverlast
(luide muziek, ...) enzovoort.
Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het
oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling.
Het bemiddelingsgesprek gebeurt door twee goed opgeleide vrijwilligers.
In Kortenberg worden de bemiddelaars begeleid en ondersteund door de
lokale coördinator van de dienst burenbemiddeling van de gemeente.
De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de lokale diensten en biedt gratis opleidingen aan aan personen die vrijwillig burenbemiddelaar willen
worden. In het najaar van 2019 gaat een nieuwe opleiding van start in het
PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding – Bestuursschool)
in Relegem (Asse), op de volgende dagen:
•
•
•
•
•
•

maandag 30 september van 9 tot 17 u.
vrijdag 4 oktober 2019 van 9 tot 17 u.
maandag 7 oktober 2019 van 9 tot 17 u.
maandag 14 oktober 2019 van 9 tot 17 u.
maandag 21 oktober 2019 van 9 tot 17 u.
maandag 25 november 2019 van 9 tot 17 u.

Interesse om vrijwillig burenbemiddelaar te worden en de opleiding te
volgen? Dien uw aanvraag in via www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool – vaardigheden) of www.vlaamsbrabant/burenbemiddeling.
Meer informatie kunt u vragen via burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
of 016 26 78 01.
Als vrijwilliger moet u bereid zijn alle zes opleidingsdagen te volgen en
nadien tijd vrij te maken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er
een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden
afgetoetst en gepeild wordt naar uw motivatie. Na dit gesprek wordt
beslist of u al dan niet wordt toegelaten tot de opleiding.
Kunt u de opleiding met succes afsluiten, dan kunt u ervoor kiezen om zich
bij een of meerdere lokale diensten en/of bij het provinciaal netwerk in te
schrijven.
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TE DEUM
GEMEENTEBESTUUR

U wordt van harte uitgenodigd op het Te Deum ter gelegenheid van de
nationale feestdag. De plechtigheid vindt plaats op zondag 14 juli in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortenberg, om 11 u. De plechtigheid wordt
bijgewoond door afgevaardigden van de burgerlijke en militaire overheden
en is vrij toegankelijk voor het publiek. Er is muzikale begeleiding door het
zangkoor Cantate uit Erps-Kwerps, onder leiding van Hilde Decoster. Na de
viering wordt een hulde gebracht aan het monument van de gesneuvelden
voor het Administratief Centrum. Er wordt na afloop een receptie aangeboden op de derde verdieping van het Administratief Centrum.

Foto: Hendrik Trappeniers

KOOPJE OF VERDACHT AANBOD? TIPS OM VEILIG ONLINE TE SHOPPEN!
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

U vindt online een mooi aanbod voor een reis, maar u weet niet of dat
betrouwbaar is? Neem nooit overhaast beslissingen en informeer u grondig
over de website en over het aanbod. Zorg ervoor dat u weet wat u koopt.
Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare webshops. Zo
ontving de FOD Economie in 2018 meer dan 248 meldingen over oplichting
bij het online boeken van reizen. Een stijging van 43% ten opzichte van 2017.
Het gemiddelde financiële verlies kwam op 1.062 euro. Daarom voeren de
FOD Economie en het Europees Centrum voor de Consument een campagne
en geven ze tien eenvoudige tips om malafide websites te herkennen.
Hoe kunt u een onbetrouwbare website herkennen?
1. Check de reputatie van de website
Surf via een zoekmachine naar de meningen en ervaringen van andere
consumenten. Koppel termen als ‘fraude’, ‘misleiding’ of ‘bedrog’ aan
uw zoekopdracht.
2. De eerste is niet altijd de beste
Stort u niet op de eerste resultaten die een zoekmachine oplevert.
Meestal gaat het om advertenties, soms voor onbetrouwbare sites.
3. Informeer u grondig over het aanbod
Laat u niet te snel door het aanbod beïnvloeden. Neem de tijd om alle
kenmerken te bekijken en check eerst de totale prijs vooraleer u bestelt.
4. Ga na of u met kredietkaart kunt betalen
Kies voor deze betaalmethode. Bij problemen hebt u meer kans om uw
geld terug te krijgen.

5. Geen httpS, geen deal!
Controleer voordat u betaalt of het adres van de site begint met "https".
Als dat niet het geval is, betekent het dat de site niet veilig is.
Benieuwd naar meer tips? Wilt u weten wat uw rechten zijn? Kijk snel op
www.weetwatjekoopt.be en ontdek alle tips en antwoorden op de veelgestelde vragen.
Hebt u toch problemen met een online aankoop?
• Meld het aan de FOD Economie via meldpunt.belgie.be en bij het
Europees Centrum voor de Consument wanneer het bedrijf zich in een
ander Europees land bevindt.
• Hebt u met een kredietkaart betaald? Probeer dan uw geld te recupereren via de website www.mijnkaart.be
Meer info: weetwatjekoopt.be
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MEI IN BEELD

Op donderdag 2 mei werd de tentoonstelling ‘Kunst in de etalages’
officieel geopend. Ook in tweedehandswinkel De Kapstok kon u in de
etalage werk van lokale kunstenaars bewonderen.

Op donderdag 9 mei gingen kinderen tijdens de Korte Ketenmarkt
enthousiast aan de slag om zaadbommen te maken. Die zullen ongetwijfeld voor een explosie aan bloemen in de tuin zorgen.

In de maand mei vonden zes sessies ‘Levend verkeerspark’ plaats. Alle
Kortenbergse basisscholen lieten de leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar in een reële verkeerssituatie hun verkeersvaardigheden oefenen. Extra aandacht werd besteed aan de gevaren van de dode hoek
rondom een vrachtwagen. Ook werd de fietsbehendigheid getest op
een speciaal behendigheidsparcours. Verschillende vrijwilligers zetten
zich in om het Levend Verkeerspark ook dit jaar weer mogelijk te
maken.
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Op donderdagavond 16 mei kwam de dienst Vakantiewerking samen
met een deel van de animatoren die zullen instaan voor 9 zomerse
speelpleinweken. In totaal worden maar liefst 17 (!) nieuwe animatoren verwelkomd op speelplein Alles Kids, maar ook de oude garde is
klaar om er een lap op te geven! Tot speels!

Het eerste Netwerkmoment voor Kortenbergse ondernemers dat op
maandag 20 mei plaatsvond in GC Colomba was een groot succes met
bijna 150 deelnemers. Wordt zeker vervolgd!

De Kapstok blikt terug op een fantastische eerste verjaardag op de
Leuvensesteenweg en hoopt volgend jaar opnieuw samen met u het
glas te heffen!

Op woensdag 22 mei vond op het skateterrein achter GC Colomba de
speelmarkt plaats in het kader van de Week van de Opvoeding.
Kinderen en hun (groot)ouders waren talrijk aanwezig. Er werden maar
liefst 150 speelkaarten uitgedeeld waarmee de kinderen naar hartelust
konden spelen op de talrijke springkastelen, eendjes vissen, de grimestand een bezoek brengen, luisteren naar een verhaal van de Bib, ...
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DOE JIJ OOK MEE AAN DE STEMPELROUTE VAN DE BIB?

Tijdens de zomervakantie valt er altijd van alles te beleven in en met de Bib! Je kunt op onderzoek uit met Vlieg, punten verdienen
als Leesbeest en op allerlei plaatsen in Kortenberg genieten van een goed verhaal tijdens de Bib on Tour. Ziet de Bib jou vaak verschijnen op haar activiteiten, dan krijg je stempels op je stempelkaart, die je kan afhalen aan de UiTbalie. Met die stempels verdien
je een beloning tijdens de Terugkomdag op zaterdag 31 augustus. Kijk je er ook al naar uit? Bekijk dan snel het overzicht van de
activiteiten die deel uitmaken van de stempelroute! Al deze activiteiten zijn trouwens kosteloos.
BIB ON TOUR
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar
Ben je fan van de voorleesmomenten in de Bib en
heb je vorige zomer de eerste Bib on Tour al meegemaakt? Dan hebben de medewerkers van de Bib
goed nieuws! Dit jaar vind je de voorlezers opnieuw
terug op vier locaties in de gemeente. Ook
benieuwd naar de thema’s?
Kabouters en elfjes
Woensdag 3 juli om 14 u. – Natuurgebied De Rotte Gaten, Broekstraat
(Meerbeek)
Als de vakantie net is begonnen, neemt voorleesfee Danielle je mee op een
onverwachte reis door het natuurgebied De Rotte Gaten. Ze vertelt er het hartverwarmende verhaal van Kabouter Ossip, klein en fijn. Je luistert en wandelt
en volgt een mysterieuze rode draad doorheen het bos. Waar leidt die jou
naartoe? Trek je speelkledij aan, smeer je in tegen de muggen en kom mee op
zoek naar kabouters en elfjes!
De (R)olympische Spelen
Woensdag 17 juli om 14 u. – Woonzorgcentrum Hertog Jan,
Leuvensesteenweg 348 (Kortenberg)
Voorleescoach Marleen en turnkring DKS Meerbeek nemen je tijdens deze
tweede Bib on Tour mee naar een unieke plek waar jong en oud samenkomen.
Met hun swingende verhalen en hun lenige benen brengen ze je meteen in de
juiste stemming. Beweeg, turn en dans mee, want stilzitten is geen optie! En
na al dat zweten koel je rustig af in de tuin van het woonzorgcentrum.

De Vijf Rovers
Woensdag 7 augustus om 14 u. – Konijnenpijp, Rosbergstraat –
Hoekstraat (Everberg)
De Konijnenpijp?! Dat is een keileuke, magische plek ergens in het bos van
Everberg. Een plek waar de Bib on Tour begin augustus halt zal houden,
want samen met boekenboef Patrick ga je in het bos op zoek naar de Vijf
Rovers. Die rovers zijn hun hoed kwijt en weet je wat? Ze zijn ook echte
krakken in het bouwen van kampen en in ruil voor hun hoed willen ze jou
dat graag aanleren. Doe alvast je speelkledij aan, smeer je in tegen de
muggen en kom mee!
Kriebelbeestjes
Woensdag 21 augustus om 14 u. – Bezoekerscentrum De Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat 60 (Erps-Kwerps)
Boekenworm Danielle en Natuurpunt Kortenberg nemen je op het einde
van de zomervakantie graag mee naar een verborgen wereld, eentje van
de allerkleinste diertjes. Ze vallen niet altijd op, maar ze zijn er wel in alle
vormen en kleuren, fascinerend! Op blote voeten en met je ogen groot
open speur je in de pas aangelegde buurttuin naar kriebeldiertjes. Trek je
speelkledij aan, smeer je in tegen de muggen en kom mee op zoek.
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SCHATTEN VAN VLIEG IN KORTENBERG
Wat denk je van een fietstocht langs de mooiste, soms onbekende speeltuinen en andere speelplekken van Kortenberg? Ja? Leuk! Startpunt is de UiTbalie
in de Bib. Fiets op je eigen tempo en verzamel tips om de schat te vinden. Alle
tips verzameld? Durf je aan de UiTbalie de ultieme smaakproef te doen?
Van zaterdag 29 juni tot zaterdag 31 augustus
Tijdens de openingsuren van de Bib
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Inschrijven niet nodig, je kan doorlopend
tijdens de openingsuren deelnemen

Lees je deze zomer vier leesboeken uit de Bib, dan krijg je vier stempels én
een beestachtig potlood of kleurige pen! Maar ben je een echt leesbeest en
lees je zelfs zes boeken? Dan krijg je zes stempels en een ticket voor jouw
moment bij een grimeur tijdens de Terugkomdag op zaterdag 31 augustus.
Zo sluit je de zomervakantie misschien wel af als jouw favoriete beest.
Van zaterdag 29 juni tot zaterdag 31 augustus
Tijdens de openingsuren van de Bib
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Jeugdafdeling van de Bib
Inschrijven niet nodig, je kan doorlopend
tijdens de openingsuren deelnemen

FEEST MEE TIJDENS DE TERUGKOMDAG!
Je hebt stempels verzameld en je kaart is goed gevuld? Dan is je ticket
binnen voor de Terugkomdag. Het wordt een knotsgek feest met allerlei leuke activiteiten! Denk aan muziek, ballonnen, slingers en schmink!
Je pimpt je fiets met superleuke spullen, dus breng hem zeker mee!
Vergeet natuurlijk niet je stempelkaart mee te nemen (af te halen aan
de UiTbalie in de Bib).
Zaterdag 31 augustus van 10 tot 12 u.
Geen opvang
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar
De Bib
Kom zoveel mogelijk met de fiets. Er wordt parking voorzien.
Meebrengen: je fiets en stempelkaart

SCHATTEN VAN VLIEG IN DE BIB
Doe jij ook dit jaar weer mee met de schattenzoektocht van Vlieg in de Bib?
Het thema van dit jaar is ‘Proef jij wat ik proef?’. Reken maar dat de Bib
boeken om te snoepen heeft en tekstjes om je vingers bij af te likken! Of
dacht je meer aan taart en spekjes? Weet je wat? Doe lekker mee, ontdek
wat Vlieg voor jou in petto heeft en vind de schat!
Van zaterdag 29 juni tot zaterdag 31 augustus
Tijdens de openingsuren van de Bib
Geen opvang
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Jeugdafdeling van de Bib
Inschrijven niet nodig, je kan doorlopend tijdens de openingsuren
deelnemen
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

ZOMER OP STELTEN: ZOMERSE PARKDAGEN

Zondag 7 juli: om 15 u. – Tour de Francenamiddag

Vrijdag 19 juli: om 21.30 u., start film om 22.15 u. –
Film in openlucht ‘Beautiful Boy’

De Tour de France, de hoogmis van de wielersport, start deze zomer in
Brussel. De dienst Vrije Tijd brengt de fiets en het ‘la douce France’-gevoel
naar het Park van de Oude Abdij. Op het menu: leuke fietsattracties voor
jong en oud en live-uitzending op groot scherm van de ploegentijdrit met
start aan het Koninklijk Paleis en aankomst aan het Atomium.
Zondag 14 juli: om 15 u. – Muziek ‘De Rammenas’
‘Beautiful Boy’, de eerste Amerikaanse film van landgenoot Felix Van
Groeningen, kreeg veel lof toegezwaaid.

De Rammenas coveren een uitgebreide waaier van Nederlandstalige liedjes – jong en oud, modern en oubollig, bekend en minder bekend, schlager en kleinkunst, pop en rock, zacht en luid, ... Het plezier dat De
Rammenas hebben bij het herwerken van de liedjes naar hun eigen versies
vertaalt zich op het podium én – nog belangrijker – bij het publiek. Denk
aan André Hazes samen met Johnny Cash aan de bar, een vrijgezel na een
avondje stappen met The Pogues, Los Lobos die Zangeres Zonder Naam
het echte Mexico leren kennen, ...

Journalist David Sheff (Steve Carell) en zijn getalenteerde tienerzoon Nic
(Timothée Chalamet) zijn twee handen op één buik. Wanneer David ontdekt
dat Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld plots in. David
besluit om alles in het werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te redden.
Maar hoe red je iemand die (misschien) niet gered wil worden? Is loslaten
soms de enige mogelijkheid? 'Beautiful Boy' vertelt het waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn zoon.
Breng je eigen zitje mee. Dit kan een strandstoel, een gekke sofa of
een compact vissersstoeltje zijn. Het kan ’s avonds fris worden. Voorzie een
dikke trui of een dekentje om gezellig samen onder te kruipen! Om het
helemaal af te maken kan je ook een drankje of een knabbel voorzien.

Zoeklicht · Kortenberg
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Zondag 4 augustus: om 15 u. – Muziek ‘The Fatbirds’
The Fatbirds spelen dromerige muziek. Een aangename smeltkroes van
Indie Pop met soul- en bluesinvloeden. In 2018 brachten The Fatbirds
‘Mysterious Ways’ uit. Nu werken ze aan hun nieuwe album ‘Lucid
Dreaming’ dat dit najaar uitkomt. The Fatbirds, dat zijn Sarah Michiels’
fluweelzachte zang, gitaar en piano, Stef Vandevelde op de gitaar, Glen
Geens op bas en Bob Moons op drums.
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Zondag 25 augustus: van 11 tot 17 u. – Familiedag
Wat is er gezelliger dan een picknick met familie en vrienden in een mooie
omgeving?! Vul je picknickmand en spreid vanaf 11 u. je dekentje. De kinderen zullen zich de hele dag kunnen uitleven op een tiental verschillende
springkastelen. Van klein en gezellig voor de kleuters, tot groot en uitdagend voor de groteren.

Zondag 11 augustus: om 15 u. – Muziek ‘Mutox’
Mutox, een pop-/rockgroep uit Schoonderbuken, speelt zowel eigen nummers als originele covers. Eind vorig jaar brachten ze in eigen beheer hun
eerste EP uit, ‘Like You Like Me’. De vierkoppige band bestaat uit zangeres
Laura van Den Bruel (die ons land vertegenwoordigde op het
Eurovisiesongfestival in 2012), Seppe Van Mellaerts (gitaar), Emmanuel
Vankerkhoven (bass) en Tina Hargot (drums).

Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
Alle Zomerse Parkdagen zijn kosteloos
Voor de fietsers is er een fietsenparking voorzien in het Park van de Oude
Abdij. Consulteer delijn.be voor de dienstregeling van de bus. Auto’s kunnen parkeren aan site Colomba (Wijngaardstraat 1). Na twee minuutjes
wandelen ben je in het Park van de Oude Abdij.
Meer info: zomeropstelten.kortenberg.be/programma,
cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

OP VAKANTIE... IN KORTENBERG!
Speelplein Alles Kids + A-teens (6 tot 15 jaar)
Gedurende 9 weken, met uitzondering van donderdag 11 juli, donderdag
15 en vrijdag 16 augustus, zal er dagelijks speelplein Alles Kids + A-teens
zijn. Tientallen animatoren zullen je er wekelijks heel graag verwelkomen!
Alle inschrijvingen verlopen via www.kortenberg.kwandoo.com.
Voor alle activiteiten is er een sociaal tarief met vrijetijdspas.

Hieronder volgt een greep uit het aanbod van de gemeentelijke vakantiewerking:
Kortenbergse tieners tussen 13 en 15 jaar gaan met ZAP of het tienersportkamp de avontuurlijke, creatieve of sportieve toer op!
• Kanotocht op dinsdag 9 juli
• Dansinitiatie op dinsdag 23 juli
• Stencil-art op dinsdag 30 juli
• Tienersportkamp van maandag 5 tot vrijdag 9 augustus
• Escape room op donderdag 8 augustus
• Watersportdag op dinsdag 27 augustus

Wil je zelf als animator aan de slag gaan? Dat kan! Hiervoor neem je contact
op met de vakantiecoördinator via www.kortenberg.be/vakantiewerking,
vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 80.

(Dienst Vrije Tijd i.s.m. provincie Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

HEERLIJK HOEVE-IJS TIJDENS JE UITSTAPJE

Ambachtelijk en met liefde gemaakt,
met verse melk recht van de boerderij. Zo
smaakt een ijsje het lekkerst. Een heerlijke verwennerij voor kinderen én volwassenen. Dus las tijdens je uitstapje in
Vlaams-Brabant zeker een bezoek in aan een van de vele boerderijen waar
met veel plezier een bolletje vers hoeve-ijs wordt geschept.
Aan de UiTbalie in de Bib kan je kosteloos een fietskaart meenemen met
een overzicht van de deelnemende bedrijven, want ook in Kortenberg kan
je lekkere ijsjes eten. Smakelijk!

Win 25 euro aan lekkere hoeveproducten
Al wie een hoeve- of streekijsje gaat proeven bij een van de deelnemende
bedrijven kan meedoen aan de fotowedstrijd op Instagram met
#ikenmijnijsje. Wie de leukste, origineelste of mooiste foto post, maakt
kans op een hoevebon van 25 euro. Van 1 mei tot en met 30 september
zijn er drie winnaars. Succes!
Fietskaart kosteloos te verkrijgen aan de UiTbalie
tijdens de volgende openingsuren:
Maandag: 9 tot 12 u. en 16 tot 19 u.
Dinsdag, donderdag en zaterdag: 9 tot 12 u.
Woensdag en vrijdag: 9 tot 19 u.
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

TREK EROPUIT IN JE KORTENBERG!

Blijf je deze zomer in eigen land en ben je van plan om er af en toe op uit
te trekken? Dan zullen de volgende UiTtips je zeker kunnen bekoren. Niet
iedereen trekt de komende weken naar het verre buitenland en daar valt
wat voor te zeggen. Het kan bij ons namelijk ook stevig zomeren en er is
altijd wat leuks te doen en te zien.

soorten vleermuizen. Aan de picknickplek kan je even uitrusten om dan
van hieruit via de buurt- en voetwegen de mooiste plekken van
Everberg en Kortenberg te ontdekken.

Slow toerisme is geen nieuwe trend maar gelukkig wel een blijver.
Concreet: de stress ontlopen en stilstaan bij alledaagse dingen. Een bezoek
aan een abdij bijvoorbeeld en in onze gemeente hebben we nog een aantal andere verborgen plekjes.
• Oude Abdij van Kortenberg
Het Park van de Oude Abdij van Kortenberg is sinds eind 2010 publiek
toegankelijk. Je kan er dan ook op elk moment van de dag tot rust
komen. Ga zitten op een bankje onder de oude bomen met uitzicht op
het abdijgebouw of op de vijver, of vertrek van hieruit voor een leuke
wandeling in het Warandebos langs de buurt- en voetwegen. In de
zomer is het heerlijk vertoeven in het Park van de Oude Abdij en kan
je op het terras van de Oude Abdij ook terecht voor een drankje en
kleine keuken. Openingsuren en activiteiten raadpleegbaar op
www.oudeabdijkortenberg.be.

erf-goed.be

• Het historische centrum van Erps-Kwerps en het Silsombos
Vanuit het centrum kan je vertrekken om de mooiste plekken van ErpsKwerps te ontdekken. Het Silsombos is bovendien een echte trekpleister.
Een orkest van nachtegalen, sprinkhaanzangers, zanglijsters en blauwborsten maakt de kleurrijke natuurervaring compleet. Via drie bewegwijzerde paden kan je het Silsombos verkennen. De rode wandeling van
3,2 km start aan de kerk van Nederokkerzeel (Dorpsplein), de aardgasnatuurwandeling van 6,2 km aan de kerk van Kwerps (St. Pietersplein) en
de olmenhoekwandeling van 2,2 km aan ’t Silsomhof (Olmenhoekstraat).
Wist je trouwens dat de mooiste picknickplek van Vlaanderen in het
Silsombos ligt? En dat er vanaf het bezoekerscentrum De Groene Vallei
een splinternieuw wandelnetwerk Demer & Dijle vertrekt?

Foto: Evgenia Belyaeva

• Prinsendreef en het kasteel de Merode
Het kasteel de Merode, ook Hof van Montenaken genoemd, ligt in een
prachtig gebied dicht bij het centrum van Everberg. Het kasteel en het
domein zijn niet open voor het publiek, maar vanaf de Prinsendreef heb
je een mooi uitzicht. In het bos aan de overzijde van het kasteel werd
tussen 1840 en 1850 door graaf Amaury de Merode een ijskelder
gebouwd die tot de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd. Vandaag
wordt de ijskelder in het Warandebos bewoond door verschillende

Foto: Evgenia Belyaeva

Lees verder op de volgende pagina >
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• Pastorij en natuurgebied de Rotte Gaten in Meerbeek
Achter het pastorijgebouw, daterend uit 1741, kan je gezellig keuvelen
in de openbare tuin. Gewoon even genieten of een spelletje petanque
spelen. Vlak bij het centrum van Meerbeek ligt ook het natuurgebied
de Rotte Gaten. Het gebied bestaat uit natte bossen, ruigtes, moerassige graslanden en veenmoerassen. Het is de thuisbasis voor heel wat
dieren, zoals de ijsvogel die broedt tussen de wortels van omgevallen
bomen. In de zomermaanden wordt het gebied bontgekleurd door de
prachtige flora. Sinds kort werd er een heus avonturenpad aangelegd!
Je wandeling starten kan via buurtweg 12 in de Schoonaardestraat of
via voetweg 32 in de Alfons Dewitstraat in Meerbeek. Onderweg kom
je verschillende leuke knuppelpaden tegen.

(vtbKultuur Kortenberg)

ANTHURIUMKWEKERIJ IN VELTEM-BEISEM
IN WERKING, GEGIDST BEZOEK
De anthuriumkwekerij in Veltem-Beisem is een uniek bedrijf in België en
Europa. Ze werd opgericht in 1978 te Veltem-Beisem nabij Leuven. Sedert
2007 is het een landbouwvennootschap. Ronny Middendorp en zijn echtgenote Rosette Kerremans leiden het bedrijf.

Foto: Philippe Jespers

Geïnspireerd? Aan de UiTbalie in de Bib kan je terecht voor meer info. Er
zijn ook verschillende wandelkaarten te koop.

Het bedrijf is gespecialiseerd in Anthurium Andreanum - snijbloemcultuur.
De kwekerij bestaat uit 60.000 m² verwarmd glas, 3.000 m² bedrijfsgebouwen en heeft 25 vaste werknemers in dienst.
Het is een ultramodern bedrijf, volledig geautomatiseerd en geacclimatiseerd. Toch gebeurt er nog zeer veel manueel werk, omdat de anthuriumbloem ondanks haar uitzonderlijke lange houdbaarheid een zeer kwetsbare
bloem is die met de grootste omzichtigheid dient behandeld te worden.
Door de vele jaren ervaring kweken zij kwaliteitsproducten en hebben zij
een prachtig assortiment snij-anthuriums, bestaande uit 16 variëteiten.

Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Vrijdag 5 juli van 10 tot 12 u.
Vertrek OC Berkenhof
6 euro, 5 euro leden
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66, 0475 31 57 29
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(Gidsenbond Dijleland)

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND
De streekwandelingen zijn toeristische verkenningen in het Dijleland,
deelregio van de Groene Gordel. Ze starten elke tweede en vierde woensdag vanaf april om 14 u. en duren ongeveer drie uur. Onder leiding van een
regiogids van de Gidsenbond Dijleland wandel je elke keer in een ander
dorp zodat alle deelgemeenten aan de beurt komen. Dit jaar leer je in
verschillende gemeenten van Noord-Dijleland het nieuwe wandelnetwerk
Demer en Dijle kennen, dat eind 2018 werd ingehuldigd.
De wandelingen zijn kosteloos. Stevig schoeisel is geen overbodige luxe omdat
de wandelingen soms door bos en veld lopen. Iedereen is steeds welkom!
Programma zomer 2019 :
Wanneer
Waar
Woensdag
Bertem
10 juli
Woensdag
Kampenhout
24 juli
Woensdag
Oud-Heverlee
14 augustus
Woensdag
28 augustus

Huldenberg

Vertrekpunt
SintLambertuskerk
SintAntoniuskerk
CC De Roosenberg
(Zoeten Bron)
Rochuskapel

Adres
Dorpsplein,
Leefdaal
Bukenstraat 31,
Buken
Maurits
Noëstraat 15,
Oud-Heverlee
Lindenhoflaan,
Neerijse

Een folder met Streekwandelingen is verkrijgbaar aan de UiTbalie in de Bib.
(vtbKultuur Kortenberg)

CULTURELE BRUSSELWANDELING: NAAR DE
PAARDENKOERS, LANGS DE BRONNEN VAN DE
WOLUWE
Zoals de bourgeoisie van toen ga je naar de Hippodroom van Bosvoorde.
Tot 20 jaar terug kon je nog je geld inzetten op de paardjes. Vandaag wordt
de site gerestaureerd tot de onthaalpoort van het Zoniënwoud. Eerst wandel je door een geurige rozentuin langs een andere restauratie. In het bos
wijzen de concentrisch gelegen greppels op een neolithische beschaving
van meer dan 2500 jaar geleden. Door de bomen doemt het golfterrein op
dat nu het middenplein van de paardenkoers inneemt. Spring op je paard!
Vrijdag 12 juli van 9 tot 12.30 u.
Samenkomst aan station Kortenberg
9 euro, 8 euro leden
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66, 0475 31 57 29

WANDELEN
IN HET DIJLELAND
| 2019 |
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(Volleybalclub Sterko Kortenberg)

(Volleybalclub Sterko Kortenberg)

JUBILEUMEDITIE EK MOSVOLLEY TORNOOI

JEUGDSTAGES VOLLEYBAL TIJDENS
DE ZOMERVAKANTIE

Op zaterdag 13 juli vindt de jubileumeditie van het E(rps) K(werps)
Mosvolleybaltornooi plaats. Reeds voor de vijfde maal wordt dit grasvolleybaltornooi georganiseerd door enkele leden van volleybalclub Sterko.
Zoals elk jaar zijn jong en oud welkom. Naast volleybal worden er allerlei
leuke randactiviteiten voorzien.

Volleybal was nog nooit zo
hip, ook tijdens de vakantie!
Traditiegetrouw organiseert
Volley Sterko Kortenberg ook
dit jaar twee volleybalstages
tijdens de zomervakantie
voor kinderen tussen 9 en 16
jaar, in samenwerking met
de gemeente Kortenberg,
Brussels Airport en Sporta.
Wanneer?
Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juli in de polyvalente zaal van
Erps-Kwerps. Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 augustus in de
sporthal van Kortenberg.

Het tornooi start om 10 u. aan de voetbalvelden van Erps-Kwerps en er zal
vier tegen vier gespeeld worden. Teams kunnen zich via de website (www.
ekmosvolley.be) inschrijven. Natuurlijk worden de niet-volleyballers en de
supporters niet vergeten. Zij kunnen genieten op het zonnige terras of een
partijtje ‘Viking Kubb’ spelen. Voor de kleinsten is er een springkasteel en
grime. Er zullen ook vele mooie tombolaprijzen te winnen zijn.

Tijdens deze stages leren beginnende kinderen de basistechnieken van het
volleybal. Voor de gevorderden wordt er verder gewerkt aan techniek en
tactiek. De kinderen leven zich ook uit in andere sporten en activiteiten,
zoals korfbal, spel zonder grenzen, waterballonnengevecht, ...
Maximaal 32 inschrijvingen per stage.
Gegarandeerd:
• Veel plezier en sfeer
• Volleybal en spel
• Gekwalificeerde en gediplomeerde monitoren
• Techniek en tactiek
• Korting indien er voor beide weken wordt ingeschreven en voor Sporta-leden.
• Sportattest voor terugbetaling door mutualiteit
• Attest voor fiscale aftrek
• T-shirt en groepsfoto
Op vrijdagnamiddag tijdens het toonmoment tonen de deelnemers trots
wat ze geleerd hebben.

Vanaf 18 u. gaat de barbecue aan. Je kan je hiervoor inschrijven via de
website (inschrijven verplicht). Voor de deelnemers is er een zeer voordelige prijs voor de barbecue. Het terras blijft open tot middernacht.
Zaterdag 13 juli vanaf 10 u.
Voetbalvelden, Kasteelstraat, Erps-Kwerps
Meer info en inschrijven: www.ekmosvolley.be of de Facebookpagina

Meer info en inschrijven? www.sterko.be
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(Kunstatelier ‘Het Kader’ Davidsfonds)

(Wereldraad Kortenberg)

OPENDEURAVOND KUNSTATELIER
‘HET KADER’ DAVIDSFONDS

SOLIDARITEITSLOOP: JOGGEN, EEN JAZZCONCERT EN SOLIDARITEIT: DE PERFECTE MIX

Het atelier bestaat uit een
groep volwassenen tussen de
10 à 15 leden die iedere dinsdagavond op een serene
manier tekenen en schilderen.
Er wordt niets verwacht! Ieder
doet zijn of haar ‘ding’ met,
indien nodig, ondersteuning
door de moderator. Indien gewenst worden er ook tekenopdrachten gegeven om wat techniek bij te leren. Kom op dinsdag 16 juli en dinsdag 13
augustus telkens van 19 tot 22 u. eens een avondje de sfeer opsnuiven
van het stressloos en creatief atelier.

Op vrijdagavond 26 juli is iedereen solidair met de Wereldraadprojecten
rond onderwijs en gezondheidszorg in Afrika en Azië. Sportievelingen joggen 6 of 12 km meetellend voor het regelmatigheidscriterium De Running
Mate Cup. Voor de jongsten is er een kinderjogging. Iedereen geniet van
een aangenaam terrasje met een frisse pint, eerlijke cocktails/mocktails
van de Wereldwinkel en een Peruviaanse ceviche of lomo saltado van
foodtruck Los Cubas. Als kers op de taart is er gratis jazz van Take2.

Kunstatelier ‘Het Kader’ Davidsfonds vindt plaats op de eerste verdieping
van OC Oud Gemeentehuis, Gemeentestraat 11 te Everberg. Tot dan?
Dinsdag 16 juli en dinsdag 13 augustus van 19 tot 22 u.
OC Oud Gemeentehuis
Kosteloos
Meer info: J.M. Beuten 0485 11 49 66 of
jean-marie.beuten@telenet.be

18 u.

19 u.
19.45 u.
20 u.
21 tot 23 u.
21.30 u.

Start inschrijvingen (6 euro volwassenen en 2 euro
kinderen) + opening bar en terras op het grasveld
voor de abdij
Start kinderjogging 0,7 km (max. 12 jaar) + opening
foodtruck
Start 12 km
Start 6 km
Concert Take2
Prijsuitreiking

(Kwerps herleeft)

KWERPS HERLEEFT
Een uniek dorpsfeest rond de kerk van Kwerps. Iedereen is welkom om
een drankje te nuttigen en lekker te smullen. Dé gelegenheid om
vrienden en familie te ontmoeten in een gezellige dorpssfeer. Er is voor
ieder wat wils. Kermis, concertjes, mosseltjes en veel goed volk.

Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juli
Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps
Kosteloos

De opbrengst gaat naar de volgende door Kortenberg gesteunde projecten:
• in RD Congo: Acolisa (gratis onderwijs voor kansarme kinderen, Kinshasa)
en Solfa (fistelchirurgie na gecompliceerde bevallingen, Kisantu)
• in Madagascar: Malagasy (toegankelijk basisonderwijs en gezondheidszorg)
• in Nepal: Belgium Brick Children School Foundation (onderwijs voor
kinderen van seizoensarbeiders en cerebral palsy-patiëntjes)
• in Oeganda: Kids for Uganda (internaat en gezondheidszorg voor exkindsoldaten en weeskinderen)
Vrijdag 26 juli om 18 u.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
6 euro volwassenen, 2 euro kinderen
Meer info: georges.dusart@telenet.be
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(vzw Crisis)

CRISIS FESTIVAL
Voor de 11de keer op rij stelt vzw Crisis je met zeer veel enthousiasme
het CRISIS Festival voor. Die ene gelukzalige dag waarop jong en oud een
gevoel van opperste tevredenheid ervaren. Het CRISIS Festival 2019 heeft
voor jou heel wat in petto: van ontspannend kuieren en keuvelen tot
meebrullen of heerlijk swingen. De kinderen kunnen tijdens de namiddag in vrije loop scharrelen tussen alle animatiemogelijkheden. Vanaf de
vroege avond kan je genieten van een lekkere maaltijd. Dit jaar biedt het
CRISIS Festival een gevarieerd aanbod aan van lekkernijen, waaronder
ook de CRISIS Foodtruck, en feest je verder tijdens de liveoptredens.
Neem voor meer info over de artiesten, de bereikbaarheid en de
spelregels van het festival zeker een kijkje op crisisfestival.be of check
Facebook. Kom iets drinken, wat bijkletsen, de dansbenen losschudden.
Kortom, geniet van een fijn, klein, kwalitatief festival vlakbij.
Zaterdag 27 juli vanaf 14 u.
Ingang Kasteelstraat, Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info: www.crisisfestival.be

(Kantschool Kortenberg)

(Die Blomme)

INFOAVOND EN INSCHRIJVINGEN
KANTKLOSLESSEN

WELKOM BIJ DIE BLOMME

Op zaterdag 7 september start Kantschool Kortenberg met een nieuw
kantklosjaar voor beginners en gevorderden. Deze lessen vinden twee maal
per maand plaats, telkens van 9 tot 16 u. Heb je interesse, kom dan naar
de info- en inschrijvingsavond op maandag 26 augustus van 19 tot
20.30 u. in de ontmoetingsruimte van OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070
Kortenberg.
Maandag 26 augustus van 19 tot 20.30 u.
OC Berkenhof
Kosteloos
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be,
https://sites.google.com/site/kantschoolkortenberg

Naar jaarlijkse gewoonte verwelkomt Die Blomme haar cursisten, nieuwe
leden, vroegere leden, sympathisanten en iedereen met grote of kleine
‘goesting’ in bloemschikken op haar gezellig samenzijn met algemene
vergadering op vrijdag 30 augustus om 19.30 u. in de cafetaria van
GC Colomba. Graag voor 20 augustus je aanwezigheid bevestigen aan
Micheline Matterne via 02 759 20 09 of micheline.matterne@skynet.be of
aan Edith Dewit-Vanhaelen via 02 759 34 67 of edith.dewit-vanhaelen@
skynet.be. De tafelstukjes worden kosteloos verloot op het einde van de
avond. De creaties voor september worden getoond en uitgelegd. Heel
graag tot dan!
Vrijdag 30 augustus om 19.30 u.
Cafetaria GC Colomba
Kosteloos
Meer info en inschrijven: 02 759 20 09,
micheline.matterne@skynet.be of 0476 26 99 92,
edith.dewit-vanhaelen@skynet.be
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Jaks !
(Chiro Flurk Everberg)

(Chiro Flurk Everberg)

CHIRO FLURK ‘AROUND THE WORLD’

CHIRO FLURK OP KAMP!

Het is 2019, dit betekent... opnieuw buitenlands kamp voor Chiro Flurk!
Iedere twee jaar gaat deze toffe bende met alle leiding en alle Aspi’s naar
een ander Europees land. Dit jaar is het Hongarije geworden! Het vertrek
staat gepland op dinsdag 2 juli om 10 dagen later alweer terug te komen!
Gekke activiteiten zoals caving, deathrides in de bergen en een waterpretpark bezoeken staan op de planning. Aan iedereen die langs geweest is op
de Flurkse Feesten als ‘sponsoring’: D-A-N-K-U! Dank u!

Deze zomer is het weer zover! Na een jaar lang elke zondag een voorproefje
te krijgen, kunnen de leden eindelijk aftellen naar het binnenlands kamp! Dit
jaar trekt Chiro Flurk Everberg met de hele bende naar Voeren, tegen de
Nederlandse grens en dit van zondag 21 tot woensdag 31 juli. De Aspi’s
vertrekken een dag vroeger met de fiets. Amusement verzekerd! Ook kaartjes sturen is welkom, wie weet krijg je er wel eentje terug?! Het adres is:
Chiro Flurk Everberg
De Koestal
Drieschstraat 3
3790 Voeren
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Jaks !

(Chiro Erps-Kwerps)

OP KAMP!
De Chiro van Erps-Kwerps gaat dit jaar op kamp in Nieuwerkerke!
Noteer alvast zaterdag 3 augustus in je agenda, want dan zijn alle
ouders en Chiro-sympathisanten van harte welkom om een bezoekje te
brengen op de kampplaats!
De keukenploeg van de Chiro voorziet de bezoekers naar jaarlijkse gewoonte
weer van een portie heerlijk stoofvlees met frietjes. Alvast tot dan!
Zaterdag 3 augustus van 12 tot 16 u.
Dranouterstraat 24, 8950 Heuvelland
Meer info: leiding@chiro-ek.be

(Jeugdhuis Den Uyl)

HONDENWANDELING
Jeugdhuis Den Uyl organiseert op zaterdag 10 augustus een evenement speciaal voor onze viervoeters, namelijk een eerste hondenwandeling! De wandeling start om 14 u. aan het jeugdhuis. Iedereen is welkom,
ook zonder hond. Deelname is kosteloos, achteraf wordt er in het jeugdhuis een 'hondenbar' voorzien. Woef!

(Jeugdhuis Den Uyl)

ROMMELMARKT
Op zondag 4 augustus organiseert jeugdhuis Den Uyl zijn jaarlijkse
rommelmarkt! Van 8 tot 15 u. is iedereen welkom. Er zal ook randanimatie
en een zomerterras zijn. Vanaf 15 u. zullen er liveoptredens zijn in het
jeugdhuis en kan je genieten van een drankje op het terras.
Standhouders mogen opbouwen vanaf 7 u. De standen kosten 2 euro/m.
Inschrijven kan via denuyl.3078@gmail.com of de dag zelf.
Zondag 4 augustus van 8 tot 15 u., standhouders vanaf 7 u.
Jeugdhuis Den Uyl – Gemeenteplein Everberg
Stand: 2 euro/m
Meer info: denuyl.3078@gmail.com

Zaterdag 10 augustus om 14 u.
Jeugdhuis Den Uyl
Kosteloos
Meer info: denuyl.3078@gmail.com
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de gemeente en het Welzijnshuis en de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be
en in de UiTagenda op www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Van za 29/06/19
tot za 31/08/19

Schatten van Vlieg
in Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg Op locatie

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

Van za 29/06/19
tot za 31/08/19

Schatten van Vlieg in de Bib

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Van za 29/06/19
tot za 31/08/19

Leesbeesten

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Van zo 30/06/19
tot ma 01/07/19

Zomerkermis Meerbeek

Zo 30/06/19
om 15:00

Avondmarkt Meerbeek

Zo 30/06/19
van 13:00 tot 17:00

Zomer op stelten:
Kortenberg Feest!

Sint-Antoniusstraat, Meerbeek

www.kortenberg.be

Dienst Ondernemen

Sint-Antoniusstraat en Alfons
Dewitstraat, Meerbeek

ondernemen@kortenberg.be, 02 755 30 70

Dienst Cultuur

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

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

Van ma 01/07/19
tot vrij 05/07/19
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids en
Dienst Vrije Tijd
A-teens: Op ontdekking met
de teletijdmachine

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 01/07/19
tot vrij 05/07/19
van 08:30 tot 16:30

Sportweek I (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

€ 65, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 01/07/19
tot vrij 05/07/19

Creakamp

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 130, info@fidastic.be, 0476 99 22 51,
http://www.fidastic.be

Ma 01/07/19, 08/07/19, KVLV Everberg wandelt!
15/07/19, 22/07/19,
29/07/19, 05/08/19,
12/08/19, 19/08/19 en
26/08/19
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

Gemeenteplein Everberg,
Annonciadenstraat

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

Di 02/07/19
van 08:30 tot 16:30

Grabbelpas: Circusdag
(volzet)

Dienst Vrije Tijd

Turnzaal GBS De Klimop

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Woe 03/07/19
van 13:00 tot 14:00

Fiets graveren

Gemeente Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Kosteloos

Woe 03/07/19
van 14:00 tot 15:00

Bib on Tour:
'Kabouters en elfjes'

Bibliotheek Kortenberg Natuurgebied De Rotte Gaten, Kosteloos, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be
Schoonaardestraat-Broekstraat,
Meerbeek

Do 04/07/19
van 09:00 tot 16:00

ZAP: The Outsider
Oudenaarde (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Vertrek met de bus op parking
GC Colomba.

Do 04/07/19
van 13:30 tot 16:30

Creatieve hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
02 759 39 81, kvlveverberg@gmail.com,
Annonciadenstraat 17, Everberg http://www.kvlv-everberg.be

€ 15, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
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Wanneer

Wat

Vrij 05/07/19
van 10:00 tot 12:00

Anthuriumkwekerij in
Veltem-Beisem in werking,
gegidst bezoek

Zo 07/07/19
van 12:00 tot 16:00

Organisator
vtbKultuur

Waar

Info

Vertrek OC Berkenhof

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

Zomerontmoeting met BBQ, vtbKultuur
volksmuziek, Vlaanderen Feest

GC Colomba

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

Zo 07/07/19
van 13:30 tot 17:00

Brabantwandeling
12 km Zichem

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Vertrekplaats Dr. V. De Walsplein http://www.witlooftrekkers.be, 0495 90 59 41

Zo 07/07/19
van 14:00 tot 16:30

Repair Café

Repaircafé

CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg

Zo 07/07/19
van 15:00 tot 17:00

Zomerse Parkdagen:
Tour de Francenamiddag

Dienst Cultuur en Sport Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

Kosteloos, zomeropstelten.kortenberg.be/
programma, cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 80

Van ma 08/07/19
tot vrij 12/07/19
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids en
A-teens: Showboys en
Dindianen

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 22 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 08/07/19
tot vrij 12/07/19
van 08:30 tot 16:30

Knutselkamp 1 (volzet)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 60, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Ma 08/07/19
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Eigen raket en
koepeltent bouwen (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Di 09/07/19
van 12:00 tot 17:00

ZAP: Kanotocht

Dienst Vrije Tijd

Vertrek met de bus op parking
GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Woe 10/07/19
om 14:00

Regiowandeling Bertem

Gidsenbond Dijleland

Vertrek Sint-Lambertuskerk,
Dorpsplein, Leefdaal

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

Vrij 12/07/19
van 09:00 tot 12:30

Culturele Brusselwandeling: vtbKultuur
Naar de paardenkoers, langs
de bronnen van de Woluwe

Samenkomst aan station
Kortenberg

€ 9, € 8 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
0475 31 57 29

Za 13/07/19
van 08:20 tot 20:00

Daguitstap: Bruegel en het
Pajottenland

Vertrek OC Berkenhof met
autocar

€ 51, € 46 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Za 13/07/19
om 10:00

Jubileumeditie EK Mosvolley Volleybalclub Sterko
tornooi
Kortenberg

Voetbalvelden, Kasteelstraat,
Erps-Kwerps

www.ekmosvolley.be of de Facebookpagina

Zo 14/07/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling
8 km Kortenberg

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Vertrekplaats Dr. V. De Walsplein http://www.witlooftrekkers.be, 02 759 68 13

Zo 14/07/19
om 11:00

Te Deum

Gemeente Kortenberg,
vaderlandslievende
verenigingen en MKK

Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Kortenberg

Zo 14/07/19
van 15:00 tot 17:00

Zomerse Parkdagen: Muziek Dienst Cultuur
'De Rammenas'

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

Kosteloos, zomeropstelten.kortenberg.be/
programma, cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 80

Van ma 15/07/19
tot vrij 19/07/19
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids en
A-teens: De Ridders van de
Ronde Wafel

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, € 28
week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 15/07/19
tot vrij 19/07/19
van 08:30 tot 16:30

Avonturenweek (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

€ 65, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 15/07/19
tot vrij 19/07/19

Jeugdstages volleybal

Volleybalclub Sterko
Kortenberg

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

www.sterko.be

Di 16/07/19
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Expeditie
WoodKid (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

vtbKultuur

0473 87 80 13
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Organisator
Dienst Vrije Tijd

Waar

Info

Di 16/07/19
van 14:00 tot 18:00

ZAP: Aqualibi (volzet)

Di 16/07/19
van 19:00 tot 22:00

Opendeuravond Kunstatelier Kunstatelier 'Het Kader' OC Oud Gemeentehuis
'Het Kader' Davidsfonds
Davidsfonds
met mogelijkheid tot vrij
schilderen in het atelier

Kosteloos, 0484 11 49 66,
jean-marie.beuten@telenet.be

Woe 17/07/19
van 14:00 tot 15:00

Bib on Tour:
'De (R)olympische Spelen'

Bibliotheek Kortenberg Residentie Hertog Jan,
Leuvensesteenweg 348,
Kortenberg

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

Vrij 19/07/19
van 14:00 tot 16:00

Mantelzorgcafé

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be

Van vrij 19/07/19
tot zo 21/07/19

Zomerkermis Erps-Kwerps

Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps

www.kortenberg.be

Van vrij 19/07/19
tot zo 21/07/19

Kwerps herleeft

Kwerps herleeft

Café De Schuur,
Kwerpsebaan 374, Erps-Kwerps

Vrij 19/07/19
om 21:30,
start film om 22:15

Zomerse Parkdagen: Film in
openlucht: 'Beautiful boy'

Dienst Cultuur

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

Zo 21/07/19
van 08:40 tot 17:00

Dagtocht in Lommel Noorderkempen 20 km

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Vertrekplaats Dr. V. De Walsplein http://www.witlooftrekkers.be, 0470 76 89 56

Van ma 22/07/19
tot vrij 26/07/19
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids en
Dienst Vrije Tijd
A-teens: Iedereen beroemd!

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 22/07/19
tot vrij 26/07/19
van 08:00 tot 17:00

Kleuterstage: Robert de
dierentuinkat (volzet)

Dienst Vrije Tijd

GBS De Regenboog

€ 70, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 22/07/19
tot vrij 26/07/19
van 08:30 tot 16:30

Sportweek II (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

€ 65, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Ma 22/07/19
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Dromen bouwen Dienst Vrije Tijd
met Maderas (volzet)

Scoutslokalen Kortenberg

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Di 23/07/19
van 13:00 tot 16:00

ZAP: En dans! En cut! En
dans!

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Woe 24/07/19
om 14:00

Regiowandeling Kampenhout Gidsenbond Dijleland

Vertrek Sint-Antoniuskerk,
Bukenstraat 31, Buken

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

Do 25/07/19
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, www.kortenberg.be

Vrij 26/07/19
van 18:00 tot 23:00

Solidariteitsloop: Joggen
in een prachtig kader met
concert jazzgroep Take2

Wereldraad Kortenberg Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 6 volwassenen, € 2 kinderen,
georges.dusart@telenet.be

Za 27/07/19
van 13:00 tot 03:00

CRISIS Festival

Crisis vzw

Crisisterrein,
Kasteelstraat 45, Erps-Kwerps

Kosteloos, www.crisisfestival.be

Van ma 29/07/19
tot vrij 02/08/19
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids en
A-teens: Thijs Wereldreis en
Renée Tournee

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Dienst Vrije Tijd

Vertrek treinstation Kortenberg € 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Kosteloos, zomeropstelten.kortenberg.be/
programma, cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 80
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Waar
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Van ma 29/07/19
tot vrij 02/08/19
van 08:00 tot 17:00

Kleuterstage:
Woeste Willem (volzet)

Dienst Vrije Tijd

GBS De Regenboog

€ 70, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 29/07/19
tot vrij 02/08/19
van 08:30 tot 16:30

Musicalstage (volzet)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 90, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Ma 29/07/19
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Skateboarding
(volzet)

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Di 30/07/19
van 13:00 tot 16:00

ZAP: Stencil-art

Dienst Vrije Tijd

GC Coloma

Do 01/08/19
van 13:30 tot 16:30

Creatieve hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
02 759 39 81, kvlveverberg@gmail.com,
Annonciadenstraat 17, Everberg http://www.kvlv-everberg.be

Za 03/08/19
van 12:00 tot 16:00

Bezoekdag kamp

Chiro Erps-Kwerps

Kampplaats Nieuwerkerke,
Dranouterstraat 24,
8950 Heuvelland

Zo 04/08/19
van 8:00 tot 15:00

Rommelmarkt

Jeugdhuis Den Uyl

Jeugdhuis Den Uyl,
Stand: € 2/m, denuyl.3078@gmail.com
Gemeentehuisstraat 7, Everberg

Zo 04/08/19
van 15:00 tot 17:00

Zomerse Parkdagen: Muziek Dienst Cultuur
'The Fatbirds'

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

Kosteloos, zomeropstelten.kortenberg.be/
programma, cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 80

Van ma 05/08/19
tot vrij 09/08/19
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids en
A-teens: Den boom in!

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 05/08/19
tot vrij 09/08/19
van 08:00 tot 17:00

Kleuterstage: De bijzzzzonder Dienst Vrije Tijd
gulzige bij (volzet)

GBS De Negensprong

€ 70, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 05/08/19
tot vrij 09/08/19
van 08:30 tot 16:30

Kunstenweek (volzet)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 90, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 05/08/19
tot vrij 09/08/19
van 09:00 tot 16:00

Tienersportkamp

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

€ 80, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 05/08/19
tot vrij 09/08/19

Creakamp

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 130, info@fidastic.be, 0476 99 22 51,
http://www.fidastic.be

Ma 05/08/19
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Bossig
buitenspelen (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Woe 07/08/19
van 13:00 tot 14:00

Fiets graveren

Gemeente Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Kosteloos

Woe 07/08/19
van 14:00 tot 15:00

Bib on Tour: 'De vijf rovers'

Bibliotheek Kortenberg Konijnenpijp, Rosbergstraat Hoekstraat, Everberg

Van woe 07/08/19
tot zo 11/08/19

Vertrek 5-daagse cultuurtrip: vtbKultuur
Warschau, buiten de
gebaande paden

Vertrek OC Berkenhof

Do 08/08/19
van 11:30 tot 17:00

ZAP: Escape room

Dienst Vrije Tijd

Vertrek treinstation Kortenberg € 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Za 10/08/19 om 14:00

Hondenwandeling

Jeugdhuis Den Uyl

Jeugdhuis Den Uyl,
Kosteloos, denuyl.3078@gmail.com
Gemeentehuisstraat 7, Everberg

Dienst Vrije Tijd

leiding@chiro-ek.be

Kosteloos, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be
€ 965, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 0475 31 57 29
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Zo 11/08/19
van 15:00 tot 17:00

Zomerse Parkdagen:
Muziek 'Mutox'

Dienst Cultuur

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

Kosteloos,
zomeropstelten.kortenberg.be/programma,
cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 80

Van ma 12/08/19
tot woe 14/08/19
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids en
A-teens: Buitenspe(e)l

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 16 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 12/08/19
tot woe 14/08/19
van 08:30 tot 16:30

Knutselkamp 2 (volzet)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 45, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 12/08/19
tot vrij 16/08/19

Jeugdstages volleybal

Volleybalclub Sterko
Kortenberg

Sporthal Colomba

www.sterko.be

Ma 12/08/19
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Jeugd Rode Kruis Dienst Vrije Tijd
EHBO-dag (volzet)

Scoutslokalen Kortenberg

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Di 13/08/19
van 13:00 tot 17:00

ZAP: Paintball (volzet)

Vertrek met de bus op parking
GC Colomba

€ 15, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Di 13/08/19
van 19:00 tot 22:00

Opendeuravond Kunstatelier Kunstatelier 'Het Kader' OC Oud Gemeentehuis
'Het Kader' Davidsfonds
Davidsfonds
met mogelijkheid tot vrij
schilderen in het atelier

Woe 14/08/19
om 14:00

Regiowandeling
Oud-Heverlee

Gidsenbond Dijleland

Vertrek CC De Roosenberg, Maurits Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
Noëstraat 15, Oud-Heverlee
www.toerismevlaamsbrabant.be

Vrij 16/08/19
van 14:00 tot 16:00

Mantelzorgcafé

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be

Van ma 19/08/19
tot vrij 23/08/19
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids
en A-teens: Van je
joebadoebadoe

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 19/08/19
tot vrij 23/08/19
van 08:30 tot 16:30

Sportweek III (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

€ 65, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Ma 19/08/19
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Dj in één dag
(volzet)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Di 20/08/19
van 18:00 tot 20:00

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Brasserie WZC OLV Lourdes,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

http://kortenberg.rodekruis.be,
bloed@kortenberg.rodekruis.be

Woe 21/08/19
van 14:00 tot 15:00

Bib on Tour: 'Kriebelbeestjes' Bibliotheek Kortenberg Bezoekerscentrum Groene vallei, Kosteloos, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps

Do 22/08/19
van 09:00 tot 17:00

ZAP: Watersportdag

Dienst Vrije Tijd

Vertrek met de bus op parking
GC Colomba

Do 22/08/19
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Parochiezaal Everberg,
http://kortenberg.rodekruis.be,
Annonciadenstraat 17, Everberg bloed@kortenberg.rodekruis.be

Zo 25/08/19
van 11:00 tot 17:00

Zomerse Parkdagen:
Familiedag

Dienst Cultuur

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

Kosteloos, zomeropstelten.kortenberg.be/
programma, cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 80

Van ma 26/08/19
tot vrij 30/08/19
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids en
A-teens: Op safari met
Hakuna en Matata

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Dienst Vrije Tijd

Kosteloos, 0484 11 49 66,
jean-marie.beuten@telenet.be

€ 15, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
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Ma 26/08/19
van 19:00 tot 20:30

Infoavond en inschrijvingen
kantkloslessen

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

Kosteloos, kantschool.kortenberg@skynet.be,
https://sites.google.com/site/kantschoolkortenberg

Di 27/08/19
van 09:00 tot 19:15

ZAP: Walibi (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Vertrek station Kortenberg

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Woe 28/08/19
om 14:00

Regiowandeling Huldenberg Gidsenbond Dijleland

Vertrek Rochuskapel,
Lindenhoflaan, Neerijse

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

Woe 28/08/19
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

http://kortenberg.rodekruis.be,
bloed@kortenberg.rodekruis.be

Do 29/08/19
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, www.kortenberg.be

Vrij 30/08/19
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Uitstap naar de Dienst Vrije Tijd
Olmense zoo (samen met
speelpleinwerking Alles Kids)
(volzet)

Scoutslokalen Kortenberg

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Vrij 30/08/19
van 11:00 tot 16:00

Culinaire wandeling Tervuren vtbKultuur

Vertrek OC Berkenhof

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

Vrij 30/08/19
van 14:00 tot 15:30

Inschrijvingsmoment
Nederlands leren

Dienst Onderwijs

OC Berkenhof

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

Vrij 30/08/19
om 19:30

Welkom bij Die Blomme

Die Blomme

Cafetaria GC Colomba

Kosteloos, 02 759 20 09,
micheline.matterne@skynet.be of 0476 26 99 92,
edith.dewit-vanhaelen@skynet.be

Za 31/08/19
van 10:00 tot 12:00

Feest mee tijdens
de Terugkomdag!

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

ADRESSEN

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

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

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

E-mail
Centrale e-mailadressen:
info@kortenberg.be
voor infovragen
meldingen@kortenberg.be om een probleem te melden
klachten@kortenberg.be	wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening van
gemeente of Welzijnshuis
Rechtstreekse e-mailadressen voor de diensten vindt u op www.kortenberg.be.
Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal- & Snelbalie
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 9 tot 12 u.
Woensdag			
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s
voor Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de
activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de
UiTdatabank.be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar
deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
formulier) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze
instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke webstek:
kortenberg.be/artikels-voor-zoeklicht-aanleveren
Dit moet ten laatste op 25 juli 2019 gebeuren voor het septembernummer, en ten laatste op 25 augustus 2019 voor het oktobernummer.
Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
webstek en in tal van andere media.

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

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

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

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

Recyclagepark
Noodbosweg 100
info@ecowerf.be of 02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 tot 16 u.
Opgelet: u kunt het recyclagepark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 80 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente en Welzijnshuis Kortenberg,
Alexandra Thienpont, 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 september 2019. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 juli 2019 worden
ingediend. Voorstellen voor het oktobernummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 augustus 2019 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 5 augustus 2019 om 13 u.
op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

OPENDEURDAGEN EN INSCHRIJVINGEN SCHOLEN KORTENBERG — SCHOOLJAAR 2019 - 2020
GEMEENTELIJKE KLEUTER- EN LAGERE SCHOLEN
DE KLIMOP
Kwerpsebaan 249
3071 Erps-Kwerps
02 759 64 59
deklimop@kortenberg.be
www.deklimop.net

DE NEGENSPRONG
Annonciadenstraat 1
3078 Everberg
02 759 96 22
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be

Opendeurdag

Opendeurdag

Donderdag 29 augustus 2019 van 17.30 tot 19 u.

Donderdag 29 augustus 2019 van 17.30 tot 19 u.

Kennismaken?

Kennismaken?

Tijdens de kijkdagen voor peuters, telkens van 9 tot 10.30 u.:
• woensdag 16 oktober en 11 december 2019
• woensdag 12 februari, 25 maart en 20 mei 2020
Ouders bezoeken met hun kind de peuterklas en school

Tijdens de kennismakingsavonden in de instapklas:
• dinsdag 22 oktober 2019 van 18 tot 19 u.
• dinsdag 21 januari 2020 van 18 tot 19 u.
• woensdag 1 april 2020 van 18 tot 19 u.

Inschrijvingen

Inschrijvingen

Op afspraak: met schooldirecteur Griet Claes
02 759 64 59 of 0489 39 05 16

Op afspraak: met schooldirecteur Annelies Philips
02 759 96 22 of 0486 79 90 64
DE BOEMERANG
A.Dewitstraat 7 (lagere school)
Dorpsstraat 182 (kleuterschool)
3078 Meerbeek
02 759 63 60
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info

DE REGENBOOG
Kloosterstraat 10
3070 Kortenberg
02 759 60 69
deregenboog@kortenberg.be
www.de-regenboog.be

Opendeurdag

Opendeurdag en inschrijvingen

Donderdag 29 augustus 2019 van 17.30 tot 19 u.

Vrijdag 30 augustus 2019 van 17 tot 18.30 u.

Inschrijvingen

Kennismaken?

Maak een afspraak met het secretariaat op 02 759 60 69

Inschrijvingen

Tijdens de kijkdagen voor de peuterklas: zie www.deboemerang.info
Peuterborrel: zie www.deboemerang.info

Op afspraak: met schooldirecteur Johan Vandenbergen
0486 79 91 14

Tijdens de opendeurdag of na afspraak op 02 759 63 60

Info en inschrijvingen:

GEMEENSCHAPSONDERWIJS

VRIJ ONDERWIJS
BASISSCHOOL MATER DEI
Engerstraat 10
3071 Erps-Kwerps
02 759 65 53
www.materdei-ek.be

GO! BASISSCHOOL HERTOG JAN
Kerkhoflaan 28
3070 Kortenberg
02 759 68 25
www.hertogjan.be

Kennismaken?

Opendeurdag

Tijdens kennismakingsdagen voor peuters: zie www.hertogjan.be
Open klasdag: vrijdag 24 januari 2020 van 16 tot 19 u.

Vrijdag 30 augustus 2019 van 17 tot 19 u.

Info en inschrijvingen

Tijdens open klasdagen 16/10, 18/12, 29/01, 19/02, 1/04 en 20/05.
Op afspraak: met de schooldirectie
directie@vb-erps-kwerps.be, 02 759 65 33, www.materdei-ek.be

Op afspraak: met directeur Rita Coucke
Eerste week van juli – laatste week van augustus
bs.kortenberg@g-o.be, 02 759 68 25

Kennismaken?

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
KUNSTACADEMIE ILV DKO
BEELD DANS MUZIEK THEATER
hoofdschool gevestigd in
W. Lambertstraat 1, 1930 Zaventem
info: 02 720 05 28
secretariaat@academiezaventem.be

KUNSTACADEMIE ILV DKO
MUZIEK EN THEATER
vestigingen in 3070 Kortenberg
Beekstraat 25 (OC Berkenhof)
Leuvensesteenweg 517 (UPC)
info: 02 253 07 33, dko@kortenberg.be
www.academiezaventem.be

Inschrijvingen
Online inschrijven via www.academiezaventem.be
van 2 tot 15 september 2019

