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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)

31 augustus-1 september: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
7-8 september: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
14-15 september: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
21-22 september: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
28-29 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)

Maandag 2 september van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van
het Welzijnshuis. Gelieve vooraf contact op te nemen om een afspraak
vast te leggen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket
van Woonwijzer. Woonwijzer is bereikbaar op 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 6 september: oude metalen (op aanvraag)
Maandag 9 september: pmd en papier en karton
Vrijdag 13 september: huisvuil en gft
Vrijdag 27 september: huisvuil en gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Kosteloos fietsgraveren

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

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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

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
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
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Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 JUNI 2019
De gemeenteraad keurde goed:
• de jaarrekening 2018 van de gemeente Kortenberg.
• het OCMW-aandeel in het gemeentefonds vanaf 1 januari 2020.
• de verlenging van bestaande maatregelen voor organisatiebeheersing
van gemeente en Welzijnshuis tot 31 december 2019. Bij de opmaak
van het meerjarenplan 2020-2025 zullen meer geïntegreerde regels
voorzien worden voor gemeente en Welzijnshuis met betrekking tot
het financiële management, waardoor het aangewezen is om nieuwe
maatregelen voor organisatiebeheersing pas vanaf 1 januari 2020 te
laten ingaan.
• de overkoepelende afsprakennota voor de adviesraden en het installatiebesluit van verschillende adviesraden.
• de samenstelling van de GeCoRo.
• de agenda voor de Bijzondere algemene vergadering van 11 september
2019 over de verlenging van de bestaansduur van Interleuven.
• de wijzigingen aan het uitleenreglement voor e-readers van de bibliotheek, naar aanleiding van een aanpassing van het algemene gebruikersreglement.
• verschillende verwerkingsovereenkomsten in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming: met Cultuurconnect
vzw, CCV Belgium NV, Brickyard BV, uitgeverij Vanden Broele NV,
Interleuven, Smartbit bvba en Gimme NV.
• de herbevestiging van de samenwerkingsovereenkomst met IGO DIV
voor diensten gericht op rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen, zoals energiescans, eenvoudige isolatiewerken, waterbesparende
maatregelen, ...
• het verlengen van de kaderovereenkomst met Iverlek voor ondersteuningsactiviteiten over energiebesparing, (hernieuwbare) energie en
energie-efficiëntie, door middel van een addendum dat loopt tot 31
december 2019.
• de contractvoorwaarden en de verlaging van de huurprijs van de staanplaatsen van de ondergrondse parking Bareelplein. Het nieuwe vastgestelde verhuurbedrag bedraagt 55 euro per maand.
• de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 3 juni 2019.
De gemeenteraad gaf advies :
• aan de kerkfabrieken over de jaarrekeningen 2018.

De gemeenteraad nam kennis van:
• het rapport van 10 mei 2019 van Audit Vlaanderen over de thema-audit
die heeft plaatsgevonden over gemeentelijke premies, subsidies en
toelagen. In deze audit werd geëvalueerd of de gemeente Kortenberg
voor de verschillende onderdelen van het subsidieproces en voor een
aantal proces-overkoepelende voorwaarden voldoende beheersmaatregelen heeft getroffen om een aantal risico’s af te dekken.
• het voortgangsrapport over de organisatiebeheersing van 2018.
Ook volgende punten werden besproken tijdens
de gemeenteraad:
meer natuur in het straatbeeld, flitsinterviews.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• de jaarrekening 2018 van het Welzijnshuis (OCMW) Kortenberg.
• de verlenging van bestaande maatregelen voor organisatiebeheersing
van gemeente en Welzijnshuis tot 31 december 2019. Bij de opmaak
van het meerjarenplan 2020-2025 zullen meer geïntegreerde regels
voorzien worden voor gemeente en Welzijnshuis met betrekking tot
het financiële management, waardoor het aangewezen is om nieuwe
maatregelen voor organisatiebeheersing pas vanaf 1 januari 2020 te
laten ingaan.
• de agenda voor de Bijzondere algemene vergadering van 11 september
2019 over de verlenging van de bestaansduur van Interleuven.
• een verwerkingsovereenkomst in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming: met Interleuven.
• een samenwerkingsovereenkomst met IGO DIV voor diensten gericht
op rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen, toegeleid vanuit
het Welzijnshuis.
• de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juni 2019.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van:
• het OCMW-aandeel in het gemeentefonds vanaf 1 januari 2020, dat
werd bepaald in de gemeenteraad.
• het voortgangsrapport over de organisatiebeheersing van 2018.
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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-welzijn-beluisteren.
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per
e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Secretariaat via
secretariaat@kortenberg.be.

Foto: Evgenia Belyaeva

De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen vindt
u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.

GEEF UW KIJK OP KORTENBERG
GEMEENTEBESTUUR

Wat zijn de troeven van Kortenberg? Wat kan er beter?
Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe bestuursploeg aan de slag in de
gemeente Kortenberg. Dit jaar worden de plannen voor de periode tot en
met 2025 gesmeed. Het bestuur wil u daar graag bij betrekken. Dit doet
het onder meer via een anonieme enquête. Daarin wordt er gepeild naar
wat volgens u de troeven zijn van de gemeente en wat er volgens u beter
kan. Uw mening is belangrijk en uw antwoorden zullen helpen om beslissingen te nemen over Kortenberg. Het invullen van de enquête neemt
ongeveer 10 minuten tijd in beslag.
Nog tot en met 8 september kunt u de enquête anoniem invullen op
www.kijkopkortenberg.be.
Indien u dat wenst en bereid bent om uw adresgegevens door te geven, kunt
u na het invullen van de enquête ook kans maken op een Kortenbergse
Cadeaubon ter waarde van 10 euro. Hebt u geen computer? Dan kunt u tijdens
de openingsuren terecht in de Kortenbergse bibliotheek om er de enquête op
een van de publiekspc’s in te vullen. Indien u hulp nodig hebt bij het invullen,
kunt u hiervoor een beroep doen op een bibliotheekmedewerker.
Vult u toch liever een papieren enquête in? Haal dan uw papieren enquêteformulier op aan een van de balies in het Administratief Centrum of in
een van de gemeentelijke ontmoetingscentra*. Kunt u zich moeilijk verplaatsen? Vraag dan via 02 755 30 70 of via info@kortenberg.be een papieren exemplaar op. Stop de ingevulde papieren enquête onder gesloten
omslag in de brievenbus van het Administratief Centrum of van de

ontmoetingscentra* of stuur ze op naar Gemeente Kortenberg, Dr. V. De
Walsplein 30, 3070 Kortenberg. Vermeld in de linkerbovenhoek van uw
enveloppe ‘ENQUÊTE’.
Hopelijk laat ook u horen wat u belangrijk vindt voor Kortenberg.
*Gemeentelijke ontmoetingscentra:
OC De Zolder, Kwerpsebaan 251, 3071 Erps-Kwerps
OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11, 3078 Everberg
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
OC Atrium, Dorpsstraat 177, 3078 Meerbeek
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Vacature
VACATURE BIJ HET GEMEENTEBESTUUR
GEMEENTEBESTUUR

Duurzaamheidsambtenaar • Niveau B1-B3 • Brutowedde min. € 1.968,62 - max. € 3.317,07
Deeltijds 30,4/38 • Contract onbepaalde duur • Werfreserve van 1 jaar
Jobinhoud
De duurzaamheidsambtenaar maakt deel uit van de gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening & Milieu en is verantwoordelijk voor het uitdenken,
ondersteunen, uitwerken, coördineren en evalueren van duurzaamheidsprojecten. U bevordert een integraal duurzaamheidsbeleid zowel voor de
inwoners als voor de dagelijkse werking van alle gemeentelijke diensten.
U maakt kinderen en jongeren bewust van het belang van de natuur en
duurzaamheid (scholenwerking). U organiseert activiteiten met betrekking tot sensibilisering en het opzetten van allerlei duurzaamheidgerelateerde initiatieven.
Profiel
U beschikt over een diploma op bachelorniveau.
Interesse?
Solliciteren kan tot uiterlijk 12 september.

Ondernemen
GEMEENTEBESTUUR

AVONDMARKT IN ERPS TIJDENS
DE KERMIS

Sluit de zomer op zaterdag 14 september van 17 tot 20 u. af met de
laatste zomeravondmarkt in Erps (Paddenstraat/Erfgoedhuis). Geniet van
de laatste zonnestralen terwijl u de marktkraampjes rond de kerk afstruint.
Tijdens deze laatste zomeravondmarkt van de reeks doen ook de lokale
handelaren en de kermis gezellig mee. U kunt op de avondmarkt ook
terecht voor een hapje en een drankje, maar vergeet vooral uw boodschappentas niet! Kom zeker mee genieten van de gezelligheid! Kom
zoveel mogelijk met de fiets. Er wordt fietsparking voorzien.

Info
Kijk voor de volledige functiebeschrijving en meer informatie over de voordelen op www.kortenberg.be/vacatures. U kunt ook steeds terecht bij de
personeelsdienst: 02 755 23 70 of personeelsdienst@kortenberg.be.
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Milieu
BEHAAG UW TUIN MET STREEKEIGEN PLANTEN

GEMEENTEBESTUUR

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

85% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Grote kans dus dat u er ook één hebt. Dan is de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ iets voor u. Want uw tuin,
hoe groot of klein ook, kan al een verschil maken voor natuur en klimaat. Hoe? Plant een boom, haag of klimplant. Samen zorgen we zo voor meer groen.
En dat is goed voor mens en dier. Maak van uw tuin een fijne plek voor vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf ook volop van de bloesems en het fruit.
De regionale landschappen van Vlaams-Brabant garanderen u kwalitatief streekeigen plantgoed aan een goede prijs.
Aanbod
Nieuw in 2019: paardenheg
De paardenheg is een menging van eenstijlige meidoorn, hazelaar, rode
kornoelje, haagbeuk, en veldesdoorn. Eén paardenpakket bevat 30 plantjes
voor een of meer rijen met drie planten per meter. Dit pakket vormt een
ideale natuurlijke afsluiting voor uw paardenweide.

Gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden
U kunt kiezen uit gemengde pakketten van telkens 30 planten: een doornloze haag, doornige haag, bloesemheg, bijenheg, houtkanten voor verschillende bodems, een bosrandpakket of een vogelbosje. De gemengde
pakketten zijn samengesteld met streekeigen soorten die van nature voorkomen in de regio en er goed gedijen. Ze zijn aangepast aan ons klimaat,
waardoor ze minder gevoelig zijn voor ziektes en plagen. Met een
gemengde haag trekt u meer diersoorten aan en vergroot u de natuurwaarde van uw tuin.

Bestellen
Alle informatie over de pakketten en boomsoorten vindt u op
www.behaagjetuin.be. Ook de dienst Milieu van de gemeente
(milieu@kortenberg.be of 02 755 30 70) kan u wegwijs maken.

Hoogstamfruitbomen
Heimwee naar de smaak van een Jefkespeer of Brabanderskersen? In het
aanbod vindt u tientallen oude variëteiten die zeer lekker smaken: appel,
peer, kers, kriek, pruim, okkernoot, kweepeer, mispel en moerbei.

Bestel online tussen 1 september en 31 oktober op
www.behaagjetuin.be. Het bestelde plantgoed haalt u af op het gemeentelijk verdeelpunt op zaterdag 7 december aan de gemeentelijke werkplaatsen in de Engerstraat en dit van 9 tot 12 u.

Loofbomen en knotwilgen
Een zomereik, winterlinde, boskers of zwarte els zullen prachtig staan in
uw tuin. De hoogstammige veldesdoorn is geschikt voor een kleinere tuin
en een zegen voor de bijen. Wilgenpoten zijn ideaal voor een nattere
bodem.

Wenst u ondersteuning en advies? Met concrete vragen met betrekking tot
uw bestelling en de aanplanting in uw tuin kunt u contact opnemen met
uw regionaal landschap via info@rld.be.

Wilgenhut
Met bundels wilgentakken bouwt u een levende groene speelhut of een
schaduwrijk plekje. Een handleiding vertelt u stap voor stap hoe u hiervoor
te werk gaat.
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GEMEENTEBESTUUR

OPHALING OUDE METALEN OP
AANVRAAG

Hoe werkt ‘Oude metalen op aanvraag’?
Hebt u oude metalen waarmee u niet op het recyclagepark geraakt? Bel
EcoWerf ten laatste twee werkdagen vóór de dag van de ophaling op
0800 97 0 97 om een afspraak te maken en door te geven welk afval en
hoeveel stuks u aanbiedt. Er zijn jaarlijks zes vaste dagen voor de ophaling
van oude metalen. Ze staan vermeld op de afvalkalender.
Geen afspraak = geen ophaling!

Sorteerregels
Toegestaan
Alle metalen voorwerpen. Bijvoorbeeld:
• Metalen platen
• Metalen buizen
• Nagels
• Metalen potten en pannen
• ...
• Metalen draden
Niet toegestaan
• Metalen verpakkingen: spuitbussen van voedingsmiddelen en
cosmetica,aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en dopjes.
Die horen bij pmd.
• Gasflessen. Breng ze terug naar de handelaar. Meer info op websites
van Febupro: www.mijngasfles.be en www.legegasfles.be.
• Elektro
• Kga
• Betonijzer met beton
• Metalen voorwerpen gemengd met andere materialen (bijvoorbeeld
rotanstoelen met een ijzeren frame).
Hoe aanbieden?
• Max. 30 kg per stuk.
• Plaats het afval steeds duidelijk zichtbaar tegen de straatkant ofwel
vóór 7 u. ’s morgens ofwel de avond voor de ophaaldag na 20 u. Hou
rekening met fietser en voetgangers.
Tarief
Oude metalen worden gratis opgehaald.

7

GEMEENTEBESTUUR

EEN JACHTPLAN BEKIJKEN OF
AANPASSEN

De verzameling van alle aaneengesloten percelen waarop een jager het
jachtrecht heeft, noemt men het jachtterrein. Iedere jager moet jaarlijks
een jachtplan van zijn jachtterrein indienen. Dat plan geeft dus weer op
welke percelen hij over het jachtrecht beschikt.
In een jachtplan worden alle percelen opgenomen waar er gejaagd mag
worden. Door de jachtplannen te raadplegen kunt u ook meteen zien of er
in uw buurt gejaagd mag worden. Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Wordt uw eigendom bijvoorbeeld foutief weergegeven als jachtterein? Dan kunt u het jachtplan laten rechtzetten.
De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan vanaf nu enkel
mits schriftelijke toestemming van de eigenaar. Als uw eigendom op dit
moment niet werd opgenomen in een jachtplan, hoeft u zich dus geen
zorgen te maken dat dit zonder uw medeweten zou gebeuren. Wanneer
een perceel niet in een jachtplan is opgenomen, is geen enkele vorm van
jacht mogelijk.
De jachtplannen raadplegen
• Ga naar geopunt.be.
• Klik in de rechterkolom onder de tab 'Kaarten en plaatsen' op 'Natuur
en milieu', vervolgens op 'Jacht' en dan op 'Jachtterreinen'.
• De jachtterreinen zijn groen ingekleurd.
• In de gele balk centraal bovenaan kunt u uw adresgegevens ingeven
zodat u de situatie op uw terrein kan nagaan.
Een perceel uit het jachtplan verwijderen
• Op de website www.natuurenbos.be/jachtplannen download u onder de
rubriek ‘Aanpassing van het jachtplan’ het formulier ‘Aanvraag tot verwijdering van percelen uit een jachtplan’ en vult dit in zoals aangegeven.
• U stuurt dit ingevulde document naar de adresgegevens voor VlaamsBrabant, zoals vermeld op dit formulier.
• Op de themabalie omgeving, tweede verdieping van het Administratief
Centrum, kunt u een papieren versie van het document verkrijgen.
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Mobiliteit
GEVELBORD CONTROL CRUISERS
GEMEENTEBESTUUR

Overdreven snelheid is helaas een gekend fenomeen op onze Vlaamse
wegen. Nochtans willen de meeste automobilisten zich wel degelijk aan
de snelheidslimiet houden, ze hebben enkel een geheugensteuntje nodig
dat positief rijgedrag aanmoedigt. Voorbeeldige chauffeurs, die 50 km/u.
rijden in de bebouwde kom en 30 km/u. in de zone 30? Voor hen is er nu
eindelijk een positief woord: de Control Cruiser. En zij verdienen een welgemeende ‘dankuwel’.

contactgegevens en adres. De dienst mobiliteit neemt nadien contact met u
op. Bij meer dan dertig aanvragen worden de borden toegekend in functie
van de ligging.

Iedereen in Vlaanderen kan de Control Cruisers in zijn straat bedanken voor
hun voorbeeldige rijgedrag, met handige borden om aan de gevel te hangen. Ook de gemeente Kortenberg springt op de kar en stelt dertig borden
gratis ter beschikking. Geeft u ook graag een positief signaal aan de voorbeeldige chauffeurs? Stuur dan een e-mail naar mobiliteit@kortenberg.be
met als onderwerp ‘gevelbord Control Cruisers’ en vermeld in de e-mail uw

GEZOCHT: GEMACHTIGDE OPZICHTERS!
GEMEENTEBESTUUR

Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden, ... Kortom, iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich
vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap en voor een verkeersveilige
omgeving. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken.
Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleurige armband die
de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel.
Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van de
school. Een gemachtigd opzichter is een onmisbare schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Dus als u ook wilt bijdragen tot
meer veiligheid in het verkeer, neem dan deel aan één van de geplande
opleidingen en word gemachtigd opzichter.

E OP
EN?

18de
WERVINGSACTIE
GEMACHTIGDE
OPZICHTERS

Door uw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en voetgangers een kans om
veilig en zelfstandig naar school te gaan.
De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel van de opleiding en de
uitrusting (hesje, stopbord en driekleurige armband). Het praktische deel van
de opleidingen wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale politie.
Hoe inschrijven?
Inschrijven kan enkel online via www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters.
Meer info? Provincie Vlaams-Brabant, Directie Mens - PIVO Politieschool,
Poverstraat 75 - 1731 Asse - 02 456 89 23 (Marleen Van Nieuwenhove) of
pivo.politie@vlaamsbrabant.be

chters

GDE OPZICHTERS!

den?
driekleurige armband die de naam van de gemeen-

Theoretische opleidingen in de buurt van Kortenberg:
Provinciehuis, Provincieplein 1,
2 oktober
13.30 - 16.30 u.
Leuven
Gemeentehuis Raadzaal,
3 oktober
19 - 22 u.
Orchideeënlaan 17, Steenokkerzeel
The British School of Brussels, Pater
15 oktober 9 - 12 u.
Dupierreuxlaan 1, Tervuren
Gemeentehuis Raadzaal, De Griet 1,
22 oktober 19 - 22 u.
Zemst
Meer locaties en data op www.vlaamsbrabant.be
Vooraf inschrijven is verplicht. Per sessie worden maximaal dertig kandidaten toegelaten.

Door jouw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en

Zoeklicht · Kortenberg
september 2019

9

Ruimtelijke Ordening
ALTERNATIEVE WOONVORMEN
GEMEENTEBESTUUR

Samenhuizen is een term die iedereen tegenwoordig wel al eens gehoord heeft. Het biedt mensen de mogelijkheid om, met behoud van ieders privacy, ook
zaken te delen met anderen. Dit kan gaan van een gemeenschappelijk berging tot zelfs een gemeenschappelijke leefruimte of keuken. Samenhuizen is een
vorm van betaalbaar wonen, die vaak ook een ecologisch voordeel biedt en de gemeenschapsbanden versterkt.
Cohousing
Bij cohousing heeft elk gezin zijn autonome volledig uitgeruste wooneenheid binnen het grotere geheel, maar is er ook sprake van enkele gedeelde
voorzieningen. De belangrijkste gemeenschappelijke voorziening bij
cohousing is de eetzaal waar alle gezinnen gebruik van kunnen maken.
Daarnaast kunnen onder meer ook de tuin, berging, wasplaats of een polyvalente ruimte gemeenschappelijk zijn.
Een hedendaags voorbeeld van cohousing is een oude vierkantshoeve die
gerenoveerd wordt en onderverdeeld wordt in verschillende wooneenheden. Delen van de hoeve en de bijhorende grond worden dan gebruikt voor
gemeenschappelijke doelen. Er zijn vandaag ook steeds meer nieuwbouwprojecten met cohousing.
Zorgwonen
Zorgwonen is het creëren van een kleinere (ondergeschikte) woongelegenheid binnen een bestaande (hoofd)woning zodat de zorgbehoevende
(oudere) en de zorgverstrekker onder één dak wonen. Hieraan zijn echter
verschillende voorwaarden verbonden, zowel voor de woning als de
bewoners.
Om in aanmerking te komen als zorgwoning moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:
• In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd
• De ondergeschikte wooneenheid vormt een fysiek geheel met de
hoofdwoning

• De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met
de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste één derde uit
van het bouwvolume van de volledige woning
• De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van
dezelfde eigenaar(s)
• De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog
op het huisvesten van:
ofwel ten hoogste twee personen waarvan minstens een persoon
65 jaar of ouder is
ofwel ten hoogste twee personen waarvan minstens een hulpbehoevende (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden in deze berekening niet in aanmerking genomen). De
hulpbehoevende is:
een persoon met een handicap
een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming
van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
• De zorgbehoevende kan zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen
Goed om weten is dat ook huurwoningen in aanmerking kunnen komen
als zorgwoning, mits toestemming van de eigenaar.
Zorgwonen moet online gemeld worden bij het omgevingsloket.
Wie meer wil weten, kan terecht op de website www.samenhuizen.be. U
kunt ook het woonloket contacteren per mail of telefoon of langskomen bij
het woonloket op woensdag tussen 13 en 16 u.

Zoeklicht · Kortenberg
september 2019

10

Dienstencentrum
VA IS KONING: EEN THEATERMONOLOOG OVER (JONG)DEMENTIE MET NABESPREKING
In samenwerking met 55plus Kortenberg, Familiehulp, Landelijke Thuiszorg
en de Welzijnsraad organiseert het Dienstencentrum een namiddag rond
dementie. Naast de theatermonoloog ‘Va is koning’ is er ook tijd en ruimte
voorzien om uw vragen in verband met dit thema te stellen aan een panel,
waarin zowel professionele verzorgers als mantelzorgers vertegenwoordigd zijn. Tijdens de pauze en na de voorstelling kunt u ook meer info
vinden op de verschillende infostandjes.
Indien u aanwezig wilt zijn, maar de persoon voor wie u zorgt niet alleen
wilt laten, mag u deze zeker meenemen. Indien u opvang zoekt voor deze
persoon, kunt u het Dienstencentrum contacteren om samen met u de
gepaste oppasdienst te vinden.
Programma
13.30 u.
14 tot 14.45 u.
14.45 tot 15.15 u.
15.15 tot 16 u.
16.15 tot 17 u.

Op een aangrijpende, verrassende, intieme, (h)eerlijke en herkenbare
manier vertelt Willy het verhaal van Jef. Zonder meligheid of taboes en
vaak doorspekt met een vleugje humor. Jef werkt als arbeider in de brouwerij en bouwt buiten zijn uren een bloeiende zaak op als ijsverkoper. Tot
het noodlot toeslaat en hij op een dag te horen krijgt dat hij de ziekte van
Alzheimer heeft. Tot overmaat van ramp moet hij ook zijn liefste vrouwtje
Yvonne veel te vroeg afgeven.
De toeschouwer wordt meegezogen in de wereld van Jef. Hij volgt Jef
thuis, in het ziekenhuis en later in het woonzorgcentrum waar hij tot het
einde verblijft.
‘Va is Koning’ is een voorstelling die het thema dementie en de ziekte van
Alzheimer op een bijzondere wijze in het daglicht stelt.
Inschrijven voor 13 september via kortenberg.kwandoo.com.

deuren open
theatermonoloog ‘Va is Koning’, deel 1
pauze (kans om de infostandjes te bezoeken)
theatermonoloog ‘Va is Koning’, deel 2
panelgesprek en kans om de infostandjes te bezoeken

Theatermonoloog
‘Va is Koning' is een theatermonoloog over (jong)dementie gebracht door
Willy De Jaeghere. Hij vertelt het waargebeurde verhaal van Jef, die lijdt
aan de ziekte van Alzheimer, dat zich afspeelt in de omgeving van
Keerbergen-Haacht.

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 het Dienstencentrum.

Praktisch
Maandag 16 september van 14 tot 17 u.
GC Colomba
3 euro (drankje inbegrepen)
Omwille van organisatorische redenen graag inschrijven vóór 13 september via kortenberg.kwandoo.com of via dienstencentrum@kortenberg.be
of 02 755 23 10.
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Infonamiddag: Klein geluk voor de mantelzorgers
Tijdens deze infonamiddag leert u de 'recepten en tips' uit het boek 'Klein geluk voor de mantelzorger' te gebruiken om even op adem te komen. Simpele, kleine oefeningen sluiten aan bij
uw noden als mantelzorger. U leert uw eigen behoeften aan rust, ontspanning, energie, contact
of vrolijkheid kennen ... Zo komt u zelf weer aan het roer te staan van uw eigen leven. Een fijne,
losse workshop vol tips en kleine praktische oefeningen.
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Praktisch
Vrijdag 20 september van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, lokaal 1.8
Kosteloos
Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

SEPTEMBER: TIJD OM OPNIEUW AAN UW TALENKENNIS TE WERKEN
De talencursussen van het Dienstencentrum bieden u de mogelijkheid om uw talenkennis bij te spijkeren. Zo trekt u zich tijdens uw volgende vakantie vlot
in de taal van uw vakantieland uit de slag. Alle cursussen vinden plaats in OC Berkenhof. In de kostprijs zijn de cursus en koffie inbegrepen. Sociaal tarief is
mogelijk met vrijetijdspas. Schrijf u tijdig in voor deze cursussen via kortenberg.kwandoo.com.
Wat
Wanneer
Waar
Startdatum
Uiterste
inschrijfdatum
Kost
Info bij

Italiaans

voor halfgevorderden

Italiaans

voor gevorderden

Franse

praatgroep

Engelse

conversatie

Spaans

Spaans

voor beginners
(min. 1 jaar ervaring)

voor gevorderden
(min. 5 jaar ervaring)

Dinsdag

Woensdag

Dinsdag

Dinsdag

Donderdag

van 9 tot 10.30 u.

van 10.30 tot 12 u.,
tweewekelijks

van 10.30 tot 12 u.,
tweewekelijks

van 10 tot 12 u.,
tweewekelijks

van 14 tot 16 u.

van 10 tot 12 u.

Lokaal 1.8
1/10

Lokaal 1.8
8/10

Lokaal 1.8
1/10

Lokaal 0.4
12/9

Lokaal 1.8
1/10

Lokaal 1.8
2/10

29/9

29/9

29/9

10/9

1/10

1/10

€ 163

€ 104,50

€ 104,50

€ 31

€ 160

€ 160

Dinsdag

Bernadette Lepoudre,
lepoudrebernadette@gmail.com of 0477 66 81 64

dienstencentrum@
kortenberg.be of
02 755 30 70

Ana Moreno,
ana.moreno@gmail.com of 0494 40 34 88
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UITSTAP MET LIFTBUS NAAR MAASTRICHT: VIERSLUIZENTOCHT
De laatste woensdag van september trekken we er nog een keer op uit met
een liftbus. Deze keer gaan we naar Maastricht waar we een boottocht
maken om Maastricht heen op Nederlands en Belgisch grondgebied.
Tijdens de tocht passeren wij vier sluizen, namelijk de sluis van Bosscherveld
(verval van 3 meter), de sluizen van Neerharen en Lanaken (beide een verval van 9 meter) en de bekende ‘Stop’ van Ternaaien. In deze sluis wordt
de boot 15 meter lager gebracht, van het Albertkanaal naar de Maas. Het
Albertkanaal (de verbinding tussen Luik en Antwerpen) is dwars door de
Sint-Pietersberg heen gegraven. De wanden zijn op sommige plaatsen
zo’n 60 meter hoog. Dit kunt u goed zien als wij het dorpje Kanne zijn
gepasseerd en naar de sluis van Ternaaien varen. Er wordt uitleg gegeven
over de bezienswaardigheden tijden de boottocht.
De uitstap is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wie een rolstoel of rollator nodig heeft, kan op vraag eentje gebruiken van het dienstencentrum.

Indien we tijdig toekomen, kan er eerst nog iets gedronken worden op een
van de terrassen in de buurt of kunt u even naar het centrum wandelen.
Om 11 u. worden we verwacht aan de boot om in te schepen. Om 12 u.
krijgen we een ‘captain’s lunch’ (diverse broodjes en broodsoorten, fijne
vleeswaren, jongbelegen kaas, zoet beleg, yoghurt en onbeperkt koffie,
thee en melk) geserveerd. Rond 14 u. voorzien we ook koffie met
Limburgse vlaai. De boot meert terug aan rond 15.30 u. We voorzien de
terugrit rond 16.30 u.
Praktisch
Vertrek: Serviceflats Dry Coningen, Leuvensesteenweg 190, Kortenberg
Woensdag 25 september van 9 tot 18u.
Prijs: 59 euro (voor bus, boot, koude schotel, 1 drankje en taart), sociaal
tarief met vrijetijdspas
Inschrijven voor 11 september via kortenberg.kwandoo.com
Meer info en inschrijvingen: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10
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TAI CHI, BEWUST BEWEGEN VOOR EEN GOEDE GEZONDHEID EN MOBILITEIT
Tai Chi is in China een eeuwenoude bewegings- en krijgskunst waarvan
iedere beweging de filosofie van yin en yang belichaamt. In China beoefenen miljoenen mensen iedere dag Tai Chi of Chi Kung (qi gong) om hun
gezondheid te verbeteren en te onderhouden. De oefeningen bestaan uit
langzame, vloeiende bewegingen die zonder inspanning worden uitgevoerd. Door het uitoefenen van deze bewegingen worden de energieblokkades in de meridianen(energiebanen) opgeheven. Tai Chi stimuleert het
zenuwstelsel, verbetert de bloedsomloop, versterkt spieren en pezen,
vermindert spanning, kalmeert, brengt lichaam en geest in evenwicht. Tai
Chi en Chi Kungoefeningen zijn geschikt voor jong en oud, man en vrouw.
In samenwerking met the Wushu Family vzw onder leiding van Jurgen
Vanhorenbeek, meervoudig Belgisch kampioen Tai Chi.
Praktisch
Elke woensdag
9 u.: beginners / basis
10 u.: Tai Chi vorm
11 u.: Tai Chi vorm voor gevorderden
GC Colomba
Meer info en inschrijvingen: jurgen.vanhorenbeek@telenet.be of
0494 18 74 84

Politie
LAAT U OOK VOLDOENDE RUIMTE BIJ HET PARKEREN?
Door het toenemend aantal voertuigen en de soms beperkte
parkeermogelijkheden, is het niet altijd vanzelfsprekend om
reglementair te parkeren. Vaak wordt er dan gemakshalve
geparkeerd op ‘het enige vrije plaatsje’ in de straat.
Voornamelijk in woonwijken stelt de politie vast dat er vaak
foutief geparkeerd wordt, met onveilige en hinderlijke situaties tot gevolg.
Eén van de overtredingen die frequent wordt vastgesteld op het grondgebied van de politiezone HerKo is dat er bij het parkeren onvoldoende
ruimte op de rijbaan overgelaten wordt, waardoor er geen (vlotte) doorgang voor andere voertuigen meer mogelijk is. Het is een overtreding die
op het eerste zicht misschien onschuldig lijkt, maar die tot gevaarlijke
verkeerssituaties kan leiden. Denk maar aan noodsituaties waarbij de
brandweer vlot moet kunnen doorrijden.

De wegcode geeft aan dat ‘het verboden is een voertuig te parkeren wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden’.
Parkeer uw voertuig steeds correct en draag zo bij aan de verkeersveiligheid!
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MAAK KENNIS MET DE WIJKINSPECTEUR VAN ERPS-KWERPS EN DE DIEFSTAL
PREVENTIEADVISEUR VAN DE POLITIEZONE HERKO
De politiezone HerKo organiseert voor de bewoners van Erps-Kwerps een
informatieavond rond twee thema’s: de rol van de wijkinspecteur en diefstalpreventie. Tijdens de informatieavond kunt u zowel met de diefstalpreventieadviseur van de politiezone als met de wijkinspecteur van ErpsKwerps kennismaken. U krijgt er toelichting over het takenpakket en de
bevoegdheden van de wijkinspecteur en u krijgt eenvoudige preventietips
om uw woning beter tegen inbraak te beveiligen.
Praktisch
Dinsdag 24 september om 19.30 u.
OC De Zolder
Gratis
Inschrijven voor 20 september via 016 85 34 00 of per e-mail naar
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu. Vermeld met hoeveel personen u wenst deel te nemen.

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

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

50 km/u.

741

48 km/u.

3,6

Schutterslaan (richting Fazantenlaan)

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

In de straten waar in juli snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 3,6 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders juli
Straat

Leuvensesteenweg (N2)

Toegelaten snelheid

70 km/u.

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

429

3%

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

28.079
10.287

1,5%
0,8%

Flitspalen juli
Straat

Wijnegemhofstraat
Zavelstraat

Toegelaten snelheid

50 km/u.
50 km/u.
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Prikbord
GOOI JE STEM IN DE STRIJD EN RAAK JE IDEEËN KWIJT!
DE EERSTE KINDERGEMEENTERAAD IN KORTENBERG
Woon je in Kortenberg? Zit je in het 4de, 5de of 6de leerjaar? Of misschien
in het 1ste of 2de jaar van de middelbare school? Vind je het leuk om na te
denken over wat er in de gemeente leeft, waar je woont, hoe je naar school
gaat, welke activiteiten je in de schoolvakanties wil doen? Heb je geen schrik
om je eigen mening te vertellen en kan je goed naar anderen luisteren? Wil
je de burgemeester en de schepenen voorstellen tot verbetering doen?
Dan is de Kindergemeenteraad misschien wel iets voor jou! In de
Kindergemeenteraad kan je namelijk vertellen en nadenken over thema’s
die je echt belangrijk vindt. Je kan opkomen voor hetgeen kinderen en

jongeren van de gemeente echt graag willen! Kom dus vertellen wat je
denkt en ga er samen met de andere kinderen op een leuke en speelse
manier mee aan de slag.
De eerste Kindergemeenteraad vindt plaats op woensdag 16 oktober
van 14 tot 16 u. in het Administratief Centrum. Inschrijven kan via mail naar
jeugd@kortenberg.be.
Meer info: jeugd@kortenberg.be of 02 755 30 70
kortenberg.be/kindergemeenteraad

Basisbeeld: Paul Indeken

(Kom op tegen Kanker i.s.m. Welzijnsraad Kortenberg)

PLANTJES ZOEKEN VERKOPERS
Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker viert dit jaar zijn
25ste verjaardag. Vorig jaar kregen 2.902 plantjes een nieuwe eigenaar in
Kortenberg. Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.
De definitieve lijst met locaties (Kortenberg, Meerbeek, Erps-Kwerps en
Everberg) en data van de verkooppunten voor dit jaar kunt u opvragen via
komoptegenkanker.kortenberg@hotmail.com.
Hoe besteedt Kom op tegen Kanker de opbrengsten?
Kom op tegen Kanker zorgt voor praktische hulp, informatie en activiteiten
die zijn aangepast aan kankerpatiënten, voor financiële steun en voor een
luisterend oor op de Kankerlijn (0800 35 445). Kom op tegen Kanker biedt
ook financiële steun aan beloftevolle projecten in wetenschappelijk onderzoek en dringt bij de overheid aan voor een betere terugbetaling van kankermedicatie en behandelingen. Meer informatie vindt u op
www.komoptegenkanker.be.

Maak deze jubileumeditie onvergetelijk voor u
Wilt u iets betekenen in de strijd tegen kanker? Kom dan een paar uur de
handen uit de mouwen te steken. Dit zal u een warm gevoel en intense
voldoening geven. Meld u daarom aan als nieuwe vrijwilliger via
e-mail op komoptegenkanker.kortenberg@hotmail.com.
Als nieuwkomer wordt u ingezet in een ploeg van ervaren vrijwilligers en
krijgt u een handleiding met nuttige tips. Kom op tegen Kanker kijkt ernaar
uit om u te verwelkomen. Tot ziens tijdens het Plantjesweekend van donderdag 12 tot zaterdag 14 september.

16

Zoeklicht · Kortenberg
september 2019

JUNI EN JULI: ZOMER OP STELTEN IN BEELD

Op donderdagavond 27 juni werd met het tienerfestival ZAPfest de
zomer op gang getrapt voor een 400-tal jongeren uit Kortenberg.
Dansen, de Dizzy Challenge overwinnen, de balletjes in de Hippo Hap
te pakken krijgen, de slingerbal overwinnen, chillen in de lounge, smullen van een pakje friet of een fotoreeks bij de fotobooth? Het kon allemaal!

Aan zon, sfeer en gezelligheid geen gebrek tijdens Kortenberg Feest op
zondag 30 juni. Een mix van circusacts, optredens van lokale verenigingen, kinderanimatie, ... maakten van dit evenement een topdag!
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Ook de allerkleinsten konden in de Bib een hele zomer lang meedoen
met het nieuwe ‘Schatjes van Vlieg’- parcours.
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De Kortenbergse alten, sopranen, tenoren en bassen klonken prachtig
samen tijdens Kortenberg Zingt op vrijdag 29 juni. Donaat Deriemaeker
was ceremoniemeester van dienst en zorgde ervoor dat niemand op
het plein nog kon blijven stilstaan.

Gezelligheid troef tijdens de eerste Zomerse Parkdag op zondag 7 juli
met rechtstreekse uitzending van de Tour de France op groot scherm.

De Bib altijd en overal! Tijdens de Bib on Tour wisten de voorlezers
enkele unieke plekken in Kortenberg uit te zoeken en zo bezorgden ze
vele kindjes een fantastische namiddag.

De Rammenas gaven het beste van zichzelf tijdens de Zomerse Parkdag
van 14 juli. Hun Nederlandstalige covers zorgden voor veel ambiance!
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEESUURTJE:
KNALLEND KLEURIGE KRIJTJES

Je knalt het nieuwe schooljaar in met voorleesmadammen Ann en Marleen
en hun knallend kleurige krijtjes! Of je nu naar de tweede kleuterklas gaat
of naar het derde leerjaar, je bent zoals altijd welkom op de maandelijkse
voorlees- en knutselmiddag van de Bib. Ben je nog niet helemaal op de
hoogte over het waar en wanneer? Noteer dan de eerste woensdagen van
de maand in je agenda!

Woensdag 4 september van 14 tot 15 u.
Jeugdafdeling in de Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

PIMP JE AGENDA

Ben je die saaie schoolagenda’s ook beu, of vind je dat jouw agenda nooit
fleurig genoeg kan zijn? Kom dan tijdens de eerste week van het nieuwe
schooljaar naar de Bib om je agenda te versieren, zodat je in de klas al van
ver kan zien welke de jouwe is. De Bib zorgt voor het knutselmateriaal, jij
natuurlijk voor je agenda en een stevige dosis creativiteit!
Woensdag 4 september om 15 u.
Jeugdafdeling in de Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)

ZIJ HADDEN WEL HUN REDENEN
GEMEENTEBESTUUR

BOEKVOORSTELLING DOOR DANNY CARLEER

In zijn nieuwe boek ‘Zij hadden wel hun redenen’ vertelt Kortenbergs
auteur Danny Carleer hoe zijn ouders de Tweede Wereldoorlog beleefd
hebben. Vader René vluchtte na de Duitse inval in 1940 met een vriend via
Calais naar Londen. Wanneer hij daar aankomt is hij bijna blut; hij besluit
naar Afrika te vertrekken met het Vreemdelingenlegioen. Hij overleeft de
mislukte landing van de Vrije Fransen bij Dakar en komt via Kameroen en
Belgisch-Congo in Abessinië terecht. Daar levert hij in 1941 met de Force
Publique slag tegen de Italiaanse bezetters. In 1942 kan hij met een
Belgisch vrachtschip terugkeren naar Engeland. In Londen trouwt hij met
de Engelse Violet. Zij is ook militair en werkt bij de bloedbank van het leger.
René gaat aan de slag voor de Veiligheidsdienst van het Belgische
Ministerie van Landsverdediging. Daar ziet hij hoe de Belgische regering in
ballingschap er alles aan doet om vooral het communistische verzet na de
bevrijding buitenspel te zetten.

Danny kadert het verhaal van zijn ouders
in het bredere oorlogsgebeuren. In een
apart hoofdstuk, ‘Ondertussen in
Kortenberg’, heeft hij het over de gevolgen van de bezetting en de strijd tussen collaboratie en verzet in het
Leuvense.

Vrijdag 6 september om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Dienst Cultuur i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg)

OPEN MONUMENTENDAG: RIJCKENBERGHOEVE - DE OLIESLAGMOLEN VAN LAMMEKE WAUTERS
GEMEENTEBESTUUR

De Rijckenberghoeve, het 17de eeuwse pachthof uit Erps-Kwerps gaat
terug tot de 14de eeuw. Ontdek tijdens de Open Monumentendag op zondag 8 september de geschiedenis van de hoeve, haar eigenaars en haar
werking als olieslagmolen aan de hand van een tentoonstelling.
Ieder uur zijn er rondleidingen in de hoeve waarvoor inschrijven noodzakelijk is via kortenberg.kwandoo.com. De plaatsen zijn beperkt tot tien
personen per gidsbeurt.
Om 14 en 16 u. vertrekt er een wandeling langsheen de mooie pachthoven
in het centrum van Kwerps onder leiding van een streekgids van
Gidsenbond Dijleland.

Op het gezellige binnenplein kan je genieten van een streepje muziek door
de jazzgroep Clincker. Bewoonster en fotografe Cathy Vanleene stelt haar
prachtige foto’s tentoon. Haar nicht Alexandra Vanleene toont haar mooiste schilderijen. Er is kinderanimatie en natuurlijk zijn er ook lekkere drankjes en de befaamde smoutebollen. Hoe kan het ook anders in de 'smoutmolen van Wauters'?
Zondag 8 september van 13 tot 18 u.
Ryckenberghoeve, kruispunt Kwerpsebaan en Oude Baan, Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 80
Inschrijven voor rondleiding in de hoeve: kortenberg.kwandoo.com

(De Bib)

(Dienst Vrije Tijd i.s.m. Gidsenbond Dijleland)

DE VILLACULTUUR IN EVERBERG

DIGIDOKTER:
GEMEENTEBESTUUR

AAN DE SLAG MET GOOGLE-WEBTOOLS

We gebruiken allemaal Google, maar het bedrijf achter deze zoekrobot
heeft nog heel wat andere handige tools en apps. Denk maar aan Gmail,
YouTube, Google Maps, Google Drive en GoogleTranslate. In deze sessie
worden enkele minder gekende Google-toepassingen in de kijker gezet
die je leven makkelijker maken.
Na de infosessie staat Digidokter-van-dienst Ilse je bij met al je smartphone- en tabletvragen.

Zaterdag 21 september om 10 u.
Administratief Centrum − Zaal 1.1
(eerste verdieping)
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

GEMEENTEBESTUUR

Op zondag 22 september ga je op
stap in Everberg. Gids Jan van
Gidsenbond Dijleland leidt de wandeling en neemt je mee langsheen mooie
gebouwen en prachtige villa’s met een
rijke geschiedenis. Ook het landelijke
karakter van Everberg met zijn pachthoven en enkele bijzondere weetjes
komen aan bod.
Vertrek om 14 u. aan OC Oud
Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11.
Het einde is voorzien omstreeks 17 u.
Zondag 22 september om 14 u.
OC Oud Gemeentehuis
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib i.s.m. de Everaert-Ghesellen en
het St. Antoniuskoor)
GEMEENTEBESTUUR

(Dienst Vrije Tijd i.s.m. de Bib en het Welzijnshuis)

ZING MEE IN DE BIB!

GEMEENTEBESTUUR

INFOSESSIES: INSCHRIJVEN VOOR
GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

Na het succes van vorig jaar, zing je op dinsdag 24 september opnieuw
uit volle borst tijdens ‘Zing mee in de Bib!’
Een vakantieplanning opstellen en je online inschrijven via Kwandoo
brengt soms wat stress met zich mee. Om die stress wat te verminderen
vinden op donderdag 26 september twee infosessies plaats over het
gebruik van het online inschrijvingssysteem Kwandoo. Om 14 u. gaat er
een eerste sessie van start. De avondsessie start om 19.30 u. Je zal er meer
uitleg krijgen over de opmaak van je 'gezins'account op Kwandoo en hoe
je je kan inschrijven voor gemeentelijke activiteiten. Naast deze uitleg is er
tijd om, onder begeleiding, een 'gezins'account aan te maken.
© Thomas B. via Pixabay

Samen met de ‘Everaert-Ghesellen’ en het ‘Sint-Antoniuskoor’ waag je je
aan liedjes van Bobbejaan Schoepen tot Will Tura, van Elvis Presley tot Jef
Burm en Barbara Dex.
Af en toe een valse noot of uit de maat kan zelfs geen kwaad, als je je maar
amuseert! Halverwege worden de stembanden gesmeerd met een hapje
en een drankje.
Dus, tot dan en ... breng je vrienden en je goed humeur mee!

Op deze manier ben je goed voorbereid voor de inschrijfmomenten voor
de gemeentelijke vakantiewerking. Voor de herfst- en kerstvakantie kan je
vanaf 5 oktober inschrijven. Voor de krokusvakantie kan je dat vanaf
9 november. Beide inschrijfmomenten starten om 10 u. Hulp bij het
inschrijven kan je telefonisch, per mail of aan de UiTbalie in de Bib krijgen.
Voor de infosessies hoef je niet op voorhand in te schrijven. Kan je niet
aanwezig zijn? Geen probleem, je kan met je vragen ook steeds terecht aan
de UiTbalie in de Bib of op uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80.
Tijdens deze infomomenten krijg je ook uitleg over de vrijetijdspas en
de voorwaarden waaraan je moet voldoen om deze aan te vragen.

Dinsdag 24 september om 14 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Donderdag 26 september om 14 en 19.30 u.
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

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

LEES JE (WEER) MEE MET DE KINDER- EN JEUGDJURY?
GEMEENTEBESTUUR

Ben je tussen 6 en 12 jaar oud en lees je graag? Schrijf je
dan als de bliksem in voor de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen (KJV) 2019-2020! De KJV wil kinderen en
jongeren de kans geven jeugdboeken te bespreken, te
beoordelen en te bekronen.
Wat moet je doen?
• Je schrijft je in aan de infobalie van de Bib.
• Je leest de acht geselecteerde boeken. Je hebt hiervoor de tijd tot 27 april.

• Je vult steeds jouw persoonlijke leesdagboek in dat
je van de Bib krijgt.
• Ten slotte maak je jouw rangschikking van de gelezen boeken en geef je die aan de Bib door.
Er zijn dit jaar voor het eerst drie leesgroepen, een voor
kinderen van 6 tot 8 jaar, een voor 8- tot 10-jarigen en
nu ook eentje voor kinderen van 10 tot 12 jaar. De plaatsen zijn beperkt. Dus ... schrijf je snel in en doe mee!
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of
02 755 22 90
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(De Bib i.s.m. Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen)

GEZOCHT: VRIJWILLIGER VOOR BEGELEIDING LEESGROEPEN KJV
GEMEENTEBESTUUR

Voor de leukste leesclub van het land, de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
(KJV), zoekt de Bib een vrijwilliger die op een ludieke manier kinderen van
6 tot 12 jaar begeleidt bij het lezen van acht genomineerde boeken.

Wat krijg je in ruil?
• Een jaar gratis lidmaatschap van de Bib
• Praktische en inhoudelijke ondersteuning door de Bib

Wat verwacht de Bib van jou?
• Als begeleider van een leesgroep lees je zelf de genomineerde titels. Je
begeleidt minstens twee bijeenkomsten met de juryleden en bereidt
die zorgvuldig voor.
• Je verwerkt de inhoud van de gelezen boeken op een ludieke manier en
bespreekt die tijdens de vergaderingen met de juryleden.
• Je stimuleert en begeleidt de kinderen in het vormen en uiten van een
mening over literatuur of de thema's die in de boeken aan bod komen.
• Op het einde van het leesjaar neem je deel aan het slotfeest in de Bib.

Geprikkeld? Stel je dan vóór 22 september kandidaat als vrijwilliger door
een mail te sturen naar bibliothecaris@kortenberg.be. Beschrijf kort wie je
bent en waarom je geschikt bent als begeleider. Let wel, kandidaten moeten minstens 18 jaar oud zijn en een blanco uittreksel uit het strafregister
model 2 (art. 596.2) kunnen voorleggen.

Vereisten:
• Je hebt affiniteit met jeugdliteratuur en een hart voor lezen.
• Je hebt voeling met de leefwereld van kinderen.
• Ervaring in het onderwijs of als begeleider van jeugdwerking is een pluspunt.

(De Bib i.s.m. het Huis van het Kind en de dienst Jeugd)

DE BOEKENSTOET ZOEKT VRIJWILLIGERS!

GEMEENTEBESTUUR

Wat is de Boekenstoet?
Boekenstoet is een voorleesproject-aan-huis voor anderstalige, taalzwakke
kinderen tussen 4 en 9 jaar. Door thuis te gaan voorlezen wil de Boekenstoet
kinderen in hun vertrouwde omgeving het plezier van voorlezen laten
voelen en wat de meerwaarde hiervan is.

Wat krijg je in ruil?
• Een opleiding in de Bib door vzw de Horizon
• Een jaar gratis lidmaatschap van de Bib
• Een kilometervergoeding voor de verplaatsingen die je maakt
• Praktische en inhoudelijke ondersteuning door de Bib

Jij kan Boekenstoetvrijwilliger worden als ...
je een gemotiveerde voorlezer van minimum 18 jaar bent die graag zowel
Nederlandse taalontwikkeling als (voor)leesplezier een duwtje in de rug
geeft.

Geïnteresseerd?
Geef voor 18 oktober een seintje per mail via bibliothecaris@kortenberg.be
of 02 755 22 90.

Wat is jouw missie?
• 10 keer een uurtje voorlezen bij je voorleesgezin thuis (tussen begin
januari en april 2020)
• 1 keer met je voorleeskindje (of het hele gezin) de Bib bezoeken
• 1 keer met je voorleeskindje (of het hele gezin) deelnemen aan een
culturele activiteit in de gemeente (kosteloos)
• Deelnemen aan het slotfeest in de Bib
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AANBOD VAN VORMINGPLUS OOST-BRABANT

LACHYOGA
Lachyoga is lachen zonder reden. Je lacht omdat het leuk is om te lachen.
Het is geen moppenclubje. Een lachsessie bestaat uit lichaams-, ademhalings- en stemoefeningen. Door middel van lachstimulerende oefeningen
en spelletjes kom je tot een uitbundige lach. Je herontdekt het kind in
jezelf. Ter afronding brengt een lachmeditatie je naar je innerlijke lach. Je
lacht niet om, maar mét elkaar! Lachen geeft energie en ontspant.
Donderdag 12 september om 19.30 u.
De Bib
12 euro
Meebrengen: dekentje
Meer info en verplicht inschrijven: info@vormingplusob.be,
www.vormingplusob.be/lachyoga-12, 016 52 59 00
In samenwerking met Dienst Cultuur en de Bib Kortenberg

(WZC O.L.V. van Lourdes)

TUINFEEST!

Wat kan je verwachten:
• Voor de kinderen: grime, springkasteel, eendjes vangen, volksspelen...
en nog zoveel meer
• Verrassingsoptreden
• Frietjes, hamburgers
• Cavabar
• Wafels, smoutebollen, ijsjes
WZC O.L.V. Lourdes hoopt je te mogen verwelkomen!
Zaterdag 31 augustus van 13.30 tot 18.30 u.
WZC O.L.V. van Lourdes, Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

Vormingplus heeft een eigen reductietarief. Krijg je een werkloosheids- of ziekte-uitkering of val je onder het Omnio-statuut dan
betaal je dit reductietarief. Met dit reductietarief krijg je 25% korting
op het standaardtarief indien dit hoger is dan 8 euro. Je moet dit vermelden bij je inschrijving, waarna Vormingplus je telefonisch contacteert voor het juiste statuut.
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(Vaderlandslievende Verenigingen)

(vtbKultuur Kortenberg)

Op woensdag 4 september 1944 trok Generaal Montgomery met de geallieerden Everberg binnen en maakte hij van het kasteeldomein van de
Prinsen van Merode zijn hoofdkwartier. Het zou twee dagen duren om
Kortenberg te bevrijden. Gaston Dons schreef: ‘Het gros van de Britten
vermeed op 4 september 1944 de baan Brussel-Leuven omdat er onder
andere vanuit Erps-Kwerps een intens afweervuur van de Duitsers gericht
was op de Leuvensesteensteenweg’.
75 jaar later wordt deze historische gebeurtenis herdacht met een bloemenhulde aan het vredesmonument en een academische zitting met
muzikale omlijsting in de Bib van het Administratief Centrum. De
Vaderlandse Verenigingen en het gemeentebestuur nodigen je vriendelijk
uit op deze viering en bieden de bezoekers een hapje en drankje aan.

LEZING DOOR DR. TAMARA INGELS

VIERING 75 JAAR BEVRIJDING VAN KORTENBERG

Programma
19.30 u.: bloemenhulde aan het vredesmonument van het AC
20 u.: academische zitting met Kapitein-ter-Zee Carl Gillis in de Bib van
Kortenberg
Muziek
De muzikale omlijsting wordt voorzien door het orkest Music Please, dat
de jaren ‘40 tot leven brengt.
Tentoonstelling
Het Erfgoedhuis stelt voor de gelegenheid een tentoonstelling samen die
de bevrijding van Kortenberg van 4 en 5 september 1944 reconstrueert.
Deze tentoonstelling '75 jaar bevrijding van Kortenberg' is te bezichtigen
in de Bib van maandag 2 tot maandag 9 september.

350 JAAR REMBRANDT EN
DE GOUDEN EEUW,
Rembrandt van Rijn is een van de beroemdste Hollandse meesters uit de
zeventiende eeuw. De stijlperiode waarin Rembrandt zijn schilderijen,
tekeningen en etsen maakte staat bekend als de barok. Andere belangrijke
tijdgenoten uit de 'Nederlanden’ in dezelfde periode zijn de Vlaamse
kunstschilder Peter Paul Rubens en de Delftse kunstschilder Johannes
Vermeer.
Rembrandt schildert zoals gezegd in de stijl van zijn tijd, de barok.
Aanvankelijk is zijn werk realistisch gedetailleerd met een rijk kleurenpalet.
Later wordt zijn schilderstijl losser en suggestiever. Zijn composities worden in die fase minder gedetailleerd, terwijl de kleuren versoberen. Het
clair-obscur gaat vanaf dat moment een grotere rol spelen in zijn werk. Dat
wil zeggen dat door toepassing van sterke licht-donkercontrasten zijn
composities een meer dramatisch karakter krijgen. Hij lijkt in die latere fase
beïnvloed door de Italiaanse kunstenaar Caravaggio. De stijl van de Italiaan
wordt gekenmerkt door een haast overdreven wisselend contrast tussen
fel licht en donkere schaduwpartijen. Rembrandt komt met deze stijlopvatting in aanraking door andere Nederlandse kunstenaars, de zogenaamde Caravaggisten.
Donderdag 5 september van 20 tot 22 u.
GC Colomba
10 euro, 9 euro VVK, 1 euro korting voor leden
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Meer info: 02 759 84 66 of kortenberg@vtbkultuur.be

Deelname is kosteloos maar aangezien de plaatsen beperkt zijn, wordt
gevraagd vooraf in te schrijven via kwandoo.kortenberg.be.

(Turnclub GDO)

NIEUW BIJ GDO: G-GYM

© Collectie Erfgoedhuis Kortenberg VZW

Woensdag 4 september om 19.30 u.
Bib Kortenberg
Kosteloos
Meer info: kortenberg.kwandoo.com,
02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be

Op vrijdag worden kinderen met een verstandelijke beperking (type 1 en
2) gedurende een uurtje ondergedompeld in de wereld van sport en spel.
Alle bewegingsvaardigheden komen aan bod in een veilige en aantrekkelijke gymzaal, op het niveau van de kinderen. GDO zorgt voor speelse en
uitdagende oefeningen. Bewegen en plezier staan centraal. Broers en zussen tussen 4 en 8 jaar kunnen ook deelnemen.
Deze lessen vinden elke vrijdag van 17 tot 18 u. plaats in de turnzaal van
GO! basisschool Hertog Jan, Kerkhoflaan 28, 3070 Kortenberg. De lessenreeks start op vrijdag 6 september. Inschrijven kan via
www.gdo-kortenberg.be.
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(Kantschool Kortenberg)

(CONEK)

Vanaf zaterdag 7 september kan je bij Kantschool Kortenberg twee
keer per maand terecht voor kantkloslessen voor beginners en gevorderden, waar verschillende kantsoorten worden aangeleerd. De lessen vinden
plaats in OC Berkenhof, telkens van 9 en 16 u.

Op zaterdag 7 en zondag 8 september nodigt de Koninklijke
Harmonie Eendracht Kortenberg (CONEK) iedereen uit op haar familiale
barbecue die nu plaatsvindt aan de parochiezaal in Everberg. Op het menu
staan steak, gamba’s, chipolata’s, lamskoteletjes, enzovoort. Groentenbar
en frietjes naar believen. De prijzen zijn democratisch en er is kinderanimatie voorzien en natuurlijk ook leuke muziek. Eventuele regen kan geen
spelbreker zijn, je zit dan wel droog. Inschrijven is niet nodig. Kom even
langs en steun de jeugdwerking van CONEK. En vooral: je hoeft dan eens
niet te koken.

LESSEN KANTKLOSSEN

7 en 21 september
5 en 19 oktober
9 en 23 november
7 en 21 december

11 en 25 januari
8 en 22 februari
7 en 21 maart
4 en 18 april

FAMILIEBARBECUE

9 en 23 mei
6 en 20 juni

Vanaf zaterdag 7 september, telkens van 9 tot 16 u.
OC Berkenhof
80 euro voor beginners (materiaal inbegrepen),
50 euro voor gevorderden, prijzen voor een volledig lesjaar
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be

Zaterdag 7 september vanaf 18 u. en zondag 8 september vanaf 11.30 u.
Parochiezaal Everberg, Annonciadenstraat 23, Everberg
Meer info: www.conek.be

(Kunstatelier ‘Het Kader’ Davidsfonds)

INSCHRIJVEN KUNSTATELIER ‘HET KADER’ DAVIDSFONDS
Wil je een maal per week in een
stressloze omgeving tekenen of
schilderen en je talenten verder
ontwikkelen? Dit kan door middel van opgelegde oefeningen
of vrij werk en ondersteund
door de atelierverantwoordelijke. Ervaring is niet noodzakelijk. De passie telt.

Kunstatelier ‘Het Kader’ Davidsfonds vindt elke dinsdagavond van 19 tot 22
u. plaats in het OC Oud Gemeentehuis in Everberg (zaal ‘paars’, eerste verdieping).
Het nieuwe jaar start op dinsdag 10 september en loopt tot en met
dinsdag 30 juni.
Start op dinsdag 10 september van 19 tot 22 u.
OC Oud Gemeentehuis
Meer info en inschrijven: Jean-Marie Beuten, 0485 11 49 66 of
jean-marie.beuten@telenet.be, https://kunstatelier-hetkader.simdif.com

Zoeklicht · Kortenberg
september 2019

25

(Die Blomme)

(Circusstreken)

Vanaf dinsdag 10 september kan je bij Die Blomme op dinsdagavond en
woensdagnamiddag of -avond in GC Colomba terecht voor bloemschiklessen.

Wil je diabolo's of Chinese borden kunnen opdraaien, trucs uithalen met
een flowerstick of leren jongleren? Of je evenwicht onder controle houden
op een eenwieler, bal, ton, ladder, touw, trapeze, rola-bola of stelten? Of
kennismaken met de wereld van de clowns, goochelaars, acrobaten of ballonplooiers? Dan is Circusstreken echt iets voor jou! En na al dat oefenen
maak je samen een grote circusshow die je voor publiek brengt!

NIEUWE DATA BLOEMSCHIKLESSEN

2019 - 2020
Groep 1
Dinsdagavond

19.30 – 22.30 u.

Groep 2
Woensdagnamiddag

13.30 – 16.30 u.

Groep 3
Woensdagavond

19.30 – 22.30 u.

10/9 - 22/10 - 19/11 - 17/12
- 21/1 - 18/2 - 17/3 - 21/4
- 26/5
11/9 - 23/10 - 20/11 - 18/12
- 22/1 - 19/2 - 18/3 - 22/4
- 27/5
11/9 - 23/10 - 20/11 - 18/12
- 22/1 - 19/2 - 18/3 - 22/4
- 27/5

Start op dinsdag 10 september van 19.30 tot 22.30 u.
GC Colomba
15 euro + 45 euro voor 9 lessen, voor 20 augustus te storten op
BE44 9733 5124 7845 met vermelding van de groep die je kiest
Meer info: 02 759 20 09, micheline.matterne@skynet.be of 0476
26 99 92, edith.dewit-vanhaelen@skynet.be

(K.M. De Jonge Fanfare Meerbeek en
K.F. De Vrolijke Schutters Erps-Kwerps)

START MUZIEKLESSEN

Heb je zin om zelf een muziekinstrument te leren bespelen? Dan kan je
terecht bij de enthousiaste lesgevers van de Jonge Fanfare Meerbeek en de
Vrolijke Schutters Erps-Kwerps. Jong of minder jong, met of zonder ervaring, je krijgt wekelijks een half uur les op je eigen tempo. Als je voldoende
kennis hebt opgebouwd, kom je meespelen in de harmonie waar de concerten voorbereid worden.

ZIN IN WEKELIJKSE CIRCUSLESSEN?

Iedere woensdagnamiddag in basisschool De Klimop te Erps-Kwerps vinden er circuslessen plaats, start op woensdag 11 september. Vanaf 7
jaar kan je deelnemen.
Circusstreken bestaat ondertussen 10 jaar en telt ongeveer 50 leden tussen
7 en 18 jaar. Daarom wordt er in 3 groepen gewerkt:
• van 14 tot 15 u.: starters
• van 15 tot 16 u.: gevorderden
• van 16.30 tot 17.30 u.: jongeren (in polyvalente zaal Erps-Kwerps)
Bezoek voor meer informatie www.circusstreken.be. Je vindt er ook sfeerfoto’s van de voorbije acht jaar circuslessen en video-opnames van acht
circusvoorstellingen.
Inschrijven of inlichtingen? circusstreken@hotmail.com
Om in te schrijven, mail je de volgende gegevens: naam, adres en gsmnummer, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer en of je al dan
niet ervaring met circus hebt.
Deelname voor een heel jaar kost 130 euro (verzekering bij Sporta inbegrepen).
Inschrijven voor 1 semester is ook mogelijk. Circusmateriaal is ruim aanwezig.

Kom naar de inschrijvingen op woensdag 11 september van 19 tot
20 u. in basisschool de Klimop in Erps-Kwerps.
Meer info: infodvsdjf@gmail.com

Meer info: www.circusstreken.be
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(CRISIS vzw)

(Gidsenbond Dijleland)

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND

CRISIS ‘PIZZA’S BY BALK’

TIJDENS DE AVONDMARKT IN ERPS
Was je te laat om een pizza te eten tijdens de avondmarkt in Everberg? Had
je geen zin om de regen te trotseren tijdens het CRISIS Festival om een
CRISIS ‘haute dog’ te eten? Of heb je beide gegeten en krijg je er gewoon
niet genoeg van? Kom dan zeker op zaterdag 14 september naar de
avondmarkt tijdens de kermis in Erps om te genieten van een heerlijke
‘pizza by Balk’. Geen honger? Kom dan gerust ook iets drinken om de natte
editie van het CRISIS Festival door te spoelen!

© Lander Loeckx

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 najaar 2019 :
Wanneer
Waar

Vertrekpunt

Adres

Woensdag
Steenokkerzeel Sint11 september
Rumolduskerk

Fuérisonplein,
Steenokkerzeeel

Woensdag
Hoeilaart
25 september

Gemeenteplein
39, Hoeilaart
(parking AD
Delhaize via
Koldamstraat)

GC Felix Sohie

Woensdag
9 oktober

Boortmeerbeek Sint-AntoniusAbtkerk

Dorpplaats 1,
Boortmeerbeek

Woensdag
23 oktober

Kraainem

Arthur
Dezangrélaan,
Kraainem

SintPancratiuskerk

Een folder met Streekwandelingen is verkrijgbaar aan de UiTbalie in de Bib.

Zaterdag 14 september van 17 tot 20 u.
Dorpsplein Erps
www.crisisfestival.be

(Kunstatelier Het Kader)

KUNSTATELIER HET KADER WORDT 30 JAAR
Het Kader bestaat dit jaar 30 jaar! Om dat
dik in de verf te zetten, houdt het
Kunstatelier Het Kader een tentoonstelling
en nodigt het je graag uit op de vernissage op zondag 15 september van 14
tot 16.30 u.
De tentoonstelling is te bezoeken tot eind
december. Telkens van 14 tot 16.30 u.
Zondag 15 september van 14 tot 16.30 u.
Brasserie van het WZC O.L.V. van Lourdes, Dorpstraat 10, Erps-Kwerps
Meer info: kunstatelier-hetkader.simdif.com
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(Velt Midden-Brabant)

(Lions Kortenberg, Kiwanis Kortenberg en Leo Leuven)

Wist je dat zowat 30 tot 50 procent van het voedsel dat
wereldwijd geproduceerd wordt, in de vuilnisbak belandt?
Mensen interpreteren de houdbaarheidsdatum vaak niet correct, weten niet wat er in hun koelkast ligt of weten niet hoe
ze restjes tot lekkernijen kunnen verwerken. Tijdens deze voordracht krijg je handige tips en recepten om verspilling te voorkomen.

Om beter en meer te kunnen voldoen aan de talrijke vragen voor steun van de sociale
projecten van de Lions, slaan Lions Kortenberg, Kiwanis Kortenberg en Leo’s Leuven de
handen in elkaar met de organisatie van dit prachtige Fashion en Dinner gebeuren! Alle
modellen zijn leden, familie of vrienden van deze organisaties! Voor de Lions een
nieuwe ervaring, maar voor jou immens veel mooie creaties. De organisatie is in handen van een professioneel bureau!

VOORDRACHT: KOKEN MET RESTJES

Woensdag 18 september van 19.30 tot 22 u.
GC Colomba
3 euro
Meer info: jospa@skynet.be

MODESHOW VOOR HET GOEDE DOEL

Alles vindt plaats op zaterdag 21 september in garage Juma, Brusselsesteenweg
72 te Herent. Ontvangst is vanaf 19 u.
De organisatoren kunnen rekenen op de medewerking van 13 topwinkels.
Inkom is 70 euro (of 75 euro VIP) en je kan je tickets reserveren via www.fashion2019.be.
Dit omvat naast de show, ook het aperitief en een maaltijd. Dranken zijn apart te betalen.
De opbrengst van deze modeshow gaat integraal naar de sociale projecten van Lions
en Kiwanis en twee van hen zullen die avond ook direct een mooi bedrag overhandigd
krijgen. Voor vragen kan je terecht op Lionskortenberg2@gmail.com.

(De Snuffelaars)

GROTE TWEEDEHANDS SNUFFELMARKT

Op zondag 22 september vindt er in de polyvalente zaal in
Erps-Kwerps een grote tweedehands snuffelmarkt plaats. Van
9 tot 16 u. kan je er komen snuisteren.
Wie een kraampje wil uitbaten: 6 euro per plaats. Reservatie is
verplicht en kan via 02 759 54 58 (tussen 18.30 en 20 u.).

(Markant Groot-Kortenberg)

MARKANT GROOT-KORTENBERG BLIKT TERUG OP EEN GESLAAGD EERSTE WERKJAAR!

Met 10 vernieuwende, inspirerende en boeiende activiteiten op het programma, kon dit vrouwennetwerk rekenen op maar liefst 210 deelnemers
over alle activiteiten, 49 leden en 5 Markante Zaken. Leerrijke activiteiten,
boeiende sprekers, cultuur, ontspanning, ondernemerschap, ... gekoppeld
aan het ontmoeten van andere vrouwen: Markant heeft voor ieder wat wils !

stomen. Noteer zeker donderdag 26 september met stip in jouw
agenda want dan wordt het nieuwe programma voorgesteld op de spetterende startactiviteit: een humoristische muzikale wereldreis die zorgt
voor een onvergetelijke avond!
Markant = een netwerk voor en door ondernemende vrouwen

Ben jij er volgende keer ook graag bij? Volg Markant Groot-Kortenberg dan
zeker op Facebook of stuur een mail naar markant.kortenberg@gmail.com.
Zo word je op de hoogte gehouden van de activiteiten. Het enthousiasme
en de warme reacties van de aanwezigen geven het Markant-team de
goesting om opnieuw een boeiend en ontspannend programma klaar te

Donderdag 26 september van 19.30 tot 21.30 u.
OC De Zolder
8 euro, gratis drankje
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(vtbKultuur Kortenberg)

(Samana Erps-Kwerps)

Vier verschillende componisten, vier verschillende stijlen, één muzikale
periode: de 20ste eeuw. Vandaag zal je muziek horen, gecomponeerd
door Frank Proto, Teppo Hauta Aho, Zoltán Kodály en Eduard Tubin. Van
jazz naar hedendaags, via romantiek om te eindigen met een meeslepend
concert en dit alles uitgevoerd op een ‘ongewone’ dubbele bas.

Wat is diabetes? Hoe voorkomen? Welke behandeling is goed, in hoeverre
is verandering van levensstijl nodig? Diabetes moet worden ingepast in het
dagelijkse leven van de persoon met diabetes zelf, maar ook van de naaste
omgeving. Zeker in het begin is dat wennen en zal het niet altijd eenvoudig
zijn. Maar met de juiste instelling, wilskracht, steun van de omgeving en
hulp van artsen of diabetesverpleegkundigen kunnen de mensen een
‘gewoon’ leven leiden.

MUZIKALE STRELINGEN: DANIELE GIAMPAOLO
(CONTRABAS) EN RITA DEGRAUWE (PIANO)

Frank Proto – Sonata (1963)
Teppo Hauta Aho – Kadenza
Zoltán Kodály – Adagio

VOORDRACHT DIABETES

Eduard Tubin – Concerto voor
Dubbele Bas

Je kan tevens (tot en met 12 september) inschrijven voor een eenvoudige
lunch (voor-, hoofd- en nagerecht) na het concert, in het restaurant van de
Oude Abdij voor 17 euro.

Maandag 30 september van 14 tot 16 u.
Ontmoetingshuis De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info: 0476 68 29 16 of louiza.vanboven@gmail.com

(Femma Erps-Kwerps)

KOM JE BEENTJES UITSLAAN TIJDENS
TWEE DANSSESSIES AFTERWORKPARTY!

Na een vermoeiende werkdag kan het deugd doen om de beentjes uit te
slaan en de gedachtegang op nul te zetten. Dit doe je via linedancing ‘new
way’ met een verfrissende kijk op verschillende ritmes en dansstijlen,
zowel op ‘foute’ als op hedendaagse muziek. Weg met depressiviteit! Nu
is er ‘Afterwork’! Met vele vriendinnen en wie weet ook wat vrienden! Je
hebt geen enkele voorkennis en danspartner nodig. Deze twee danssessies
worden begeleid door een ervaren lesgeefster.

Zondag 29 september van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
16 euro, 14 euro VVK, 14 euro leden, 12 euro VVK leden
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Meer info: 02 759 84 66 of kortenberg@vtbkultuur.be

Donderdag 3 en donderdag 10 oktober van 19.45 tot 22 u.
OC De Zolder
20 euro, 14 euro leden
Meer info en inschrijven voor 26 september via
www.femma.be/nl/groep/erps-kwerps of bij Kristel PorczynskaTroski via e-mail kpt@skynet.be
(of telefonisch op 02 759 85 25 tussen 19 en 22 u.)
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(Hobby- en Filaclub en Kantschool Kortenberg)

INSCHRIJVING HOBBYTENTOONSTELLING

Op zaterdag 9 en zondag 10 november richt de Hobby- en Filaclub en
Kantschool Kortenberg voor de 46ste maal haar hobbytentoonstelling in.
Deze vindt plaats in GC Colomba en loopt op zaterdag van 14 tot 18 u. en op
zondag van 10 tot 18 u. Heb je een hobby of ben je verzamelaar en zou je
graag deelnemen? Neem dan contact op voor maandag 30 september.
Zaterdag 9 november van 14 tot 18 u. en
zondag 10 november van 10 tot 18 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be

(55plus Kortenberg)

RECREATIEF SPORTEN MET 55PLUS KORTENBERG

Je kan het niet genoeg herhalen: bewegen, bewegen, bewegen... en dit op elke leeftijd. De vereniging 55plus heeft daarom een aanbod van verschillende
recreatieve sporten, bestemd voor alle 55-plussers, die wekelijks worden ingericht.
Wandelen
Elke maandag, met vertrek op de parking van Colomba om 13.45 u.: Een
kleine wandeling van 5 à 6 km of een grote wandeling van 8 à 11 km aan
een steviger tempo.
Fietsen
Elke dinsdag met vertrek op het Dr. V. De Walsplein om 13.45 u.:
Ontspannend fietsen aan 13 km per uur of inspannend fietsen aan een
hoger tempo en een langere afstand.
Badminton
Elke dinsdag van 14 tot 16 u. in OC Oud Gemeentehuis, Everberg of elke
vrijdag van 14 tot 16 u. in GC Colomba. Tijdens juli en augustus enkel in
Everberg: op dinsdag (spelers van Everberg) en op vrijdag (spelers van
Kortenberg).

Body & Balance
Elke donderdag van 14 tot 15 u. in Colomba, behalve tijdens schoolvakanties.
Zwemmen
Elke vrijdag met samenkomst om 11 u. op de kleine parking van de
Delhaize, Stationsstraat 18.
Kaarten
Elke dinsdagnamiddag van 13.30 tot 17.30 u. in de cafetaria van Colomba.
Scrabble
Elke dinsdagnamiddag van 14 tot 16 u. in OC Berkenhof.

Yoga
Elke woensdag van 9.30 tot 10.30 u. in OC Berkenhof, behalve tijdens
schoolvakanties.
Petanque
Elke woensdag, van 14 tot 16 u. op buitenvelden achter de sporthal van
Colomba.
Enkel tijdens seizoen mei - september/oktober.

Meer info en inschrijvingen: Raymonde De Coster, 02 759 56 85,
55plusserskortenberg@gmail.com, www.55pluskortenberg.be
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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

Za 31/08/19
van 13:30 tot 18:30

Tuinfeest

WZC O.L.V. Lourdes

Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

Zo 01/09/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg

Wandelclub
De Witlooftrekkers

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

KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

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

Ma 02/09/19, 09/09/19, KVLV Everberg wandelt!
16/09/19, 23/09/19 en
30/09/19
van 14:00 tot 16:00
Ma 02/09/19
van 16:30 tot 17:30

Juridisch advies

Administratief Centrum,
zaal 0.1

Kosteloos

Di 03/09/19
om 20:00

Nebbilio, meer dan barolo en vtbKultuur Kortenberg
barbaresco! Wijnavond o.l.v.
Silvana Bearzatto

GC Colomba

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

Woe 04/09/19
om 09:00

Start lessen tai chi, bewust
bewegen voor een goede
gezondheid en mobiliteit

Dienstencentrum
Kortenberg

GC Colomba

jurgen.vanhorenbeek@telenet.be,
0494 18 74 84

Woe 04/09/19, 11/09/19, Dorpsrestaurant
18/09/19 en 25/09/19
van 11:30 tot 14:00

Dienstencentrum
Kortenberg

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 22,
Erps-Kwerps

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

Woe 04/09/19
van 13:00 tot 14:00

Fiets graveren

Gemeente Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Kosteloos

Woe 04/09/19
van 14:00 tot 15:00

Voorlezen in de Bib:
Knallend kleurige krijtjes

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 04/09/19 om 15:00 Pimp je agenda

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 04/09/19
van 19:30 tot 22:00

Viering 75 jaar bevrijding
van Kortenberg

Vaderlandslievende
Verenigingen

Bibliotheek Kortenberg

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

Do 05/09/19
van 09:00 tot 11:30

Start sportelgym en fit
op uw stoel

Dienstencentrum
Kortenberg

GC Colomba

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

Do 05/09/19,
vrij 06/09/19 en
zo 08/09/19
van 10:00 tot 12:30

Vlaamse Meesters - Bruegel vtbKultuur Kortenberg
en zijn tijd. Culturele
Brusselwandeling o.l.v. Jos
Vanderstappen (volzet)

Vertrek station Kortenberg

€ 9, € 8 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66
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Do 05/09/19
van 13:30 tot 16:30

Creatieve hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
02 759 39 81,
Annonciadenstraat 23, Everberg kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be

Do 05/09/19
van 20:00 tot 22:00

350 jaar Rembrandt
en de Gouden Eeuw.
Lezing door Tamara Ingels

vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

€ 10, € 9 VVK, € 1 korting voor leden, tickets ook
te verkrijgen aan de UiTbalie in de Bib,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Vrij 06/09/19 om 11:00

Brussels Gallery Weekend

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek station Kortenberg

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

Vrij 06/09/19
van 17:00 tot 18:00

Start lessenreeks G-gym

Turnclub GDO

GO! basisschool Hertog Jan,
Kerkhoflaan 28, Kortenberg

www.gdo-kortenberg.be

Vrij 06/09/19
om 20:00

Boekvoorstelling Danny
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
Carleer: 'Zij hadden wel hun
redenen'

Za 07/09/19 en 21/09/19 Lessen kantklossen
van 09:00 tot 16:00
Za 07/09/19
om 13:00

Kantschool Kortenberg

Daguitstap: Bijwonen musical vtbKultuur Kortenberg
Titanic (met vooraf bezoek
Vlassenbroek en Dilewyns)

Za 07/09/19 om 18:00 en Familiebarbecue
zo 08/09/19 om 11:30

CONEK

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

OC Berkenhof

€ 80 beginners (materiaal inbegrepen),
€ 50 gevorderden (prijzen voor een volledig
lesjaar), kantschool.kortenberg@skynet.be

Vertrek OC Berkenhof

€ 69, € 63 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

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

Zo 08/09/18
van 13:00 tot 18:00

Open Monumentendag:
Dienst Cultuur i.s.m.
Rijckenberghoeve, kruispunt
Rijckenberghoeve - de
Erfgoedhuis Kortenberg Kwerpsebaan en Oude Baan,
olieslagmolen van Lammeke
Erps-Kwerps
Wauters

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

Zo 08/09/19
van 14:00 tot 17:00

Gezinswandeling in
De Rotte Gaten

Gezinsbond Meerbeek

Parking Delhaize, Alfons
Dewitstraat, Meerbeek

€ 4, 02 757 09 21,
arnalsteen.dehaes@gmail.com

Ma 09/09/19
van 19:30 tot 20:30 en
van 20:35 tot 21:35

Start yogalessen
voor jong en oud

Yogaclub Erps-Kwerps

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

Ma 09/09/19
van 20:00 tot 21:30

Danscursus:
gratis kennismakingsles

vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

Di 10/09/19
van 19:00 tot 22:00

Start Kunstatelier 'Het kader' Kunstsatelier 'Het Kader' OC Oud Gemeentehuis
Davidsfonds
Davidsfonds

0485 11 49 66, jean-marie.beuten@telenet.be,
kunstatelier-hetkader.simdif.com

Di 10/09/19 en
woe 11/09/19

Start bloemschiklessen

Van di 10/09/19 tot
Cursus
vrij 29/11/19, op di
Eerste Hulp en Helper
van 20:00 tot 22:00 en Rode Kruis
op do van 20:00 tot 22:00
Woe 11/09/19
van 07:20 tot 19:30

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

Die Blomme

GC Colomba

15 euro + 45 euro voor 9 lessen, 02 759 20 09,
micheline.matterne@skynet.be of 0476 26 99 92,
edith.dewit-vanhaelen@skynet.be

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

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

Vertrek OC Berkenhof

€ 43, € 39 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66

vtbKultuur Kortenberg
Daguitstap: Meetjesland
Waterproductiecentrum
Kluizen. Ontmoeting met Pier
De Peurder, Sint-Laureins paling in ’t groen
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Woe 11/09/19 om 14:00 Start circuslessen

Circusstreken

Turnzaal De Klimop,
€ 130 jaarprijs,
Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps circusstreken@hotmail.com,
www.circusstreken.be

Woe 11/09/19 om 14:00 Regiowandeling
Steenokkerzeel

Gidsenbond Dijleland

Vertrek Sint-Rumolduskerk,
Fuérisonplein, Steenokkerzeel

Woe 11/09/19
van 19:00 tot 20:00

Start muzieklessen:
inschrijfmoment

K.M. De Jonge Fanfare
Meerbeek en K.F. De
Vrolijke Schutters
Erps-Kwerps

Basisschool De Klimop,
infodvsdjf@gmail.com
Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps

Do 12/09/19
van 10:00 tot 12:00

Start cursus Engelse
conversatie

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

Do 12/09/19 om 19:30

Lachyoga

Dienst Cultuur en
Bibliotheek Kortenberg
Bibliotheek Kortenberg
i.s.m. Vormingplus OostBrabant

Van do 12/09/19
tot zo 15/09/19

Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker
i.s.m. Welzijnsraad
Kortenberg

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

Vrij 13/09/19
om 11:00

Tervuren in 4 gangen.
Culinaire wandeling

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof

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

Van za 14/09/19
tot ma 16/09/19

Winterkermis in Erps

Dorpsplein Erps

www.kortenberg.be

Za 14/09/19
van 17:00 tot 20:00

Avondmarkt bij
de Erpse kermis

Paddenstraat, Erfgoedhuis,
Erps-Kwerps

ondernemen@kortenberg.be,
02 755 30 70

Za 14/09/19
van 17:00 tot 20:00

CRISIS 'pizza's by Balk' tijdens CRISIS vzw
de avondmarkt in Erps

Dorpsplein Erps

www.crisisfestival.be, info@crisis.be

Zo 15/09/19
van 08:15 tot 17:00

Dagtocht in Champlon 20 km Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrekplaats Dr. V. De Walsplein www.witlooftrekkers.be,
0476 45 13 80

Zo 15/09/19
van 14:00 tot 16:30

Kunstatelier 'Het Kader' wordt Kunstatelier Het Kader
30 jaar: tentoonstelling

Brasserie Woon- en zorgcentrum kunstatelier-hetkader.simdif.com/
O.L.V. Lourdes, Dorpsplein 10,
Erps-Kwerps

Ma 16/09/19
van 14:00 tot 17:00

Va is Koning: theatermonoloog Lokaal Dienstencentrum GC Colomba
over (jong)dementie met
nabespreking

€ 3, inschrijven voor 13/09/19,
dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10

Ma 16/09/19
van 19:00 tot 20:15

Danscursus:
vtbKultuur Kortenberg
aanvang nieuwe lessenreeks

GC Colomba

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

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

GC Colomba

€ 3,
jospa@skynet.be

Di 17/09/19 en 24/09/19 Zumba
van 19:30 tot 20:30
Woe 18/09/19
van 19:30 tot 22:00

Dienst Ondernemen

KVLV Meerbeek

Voordracht: Koken met restjes Velt Midden-Brabant

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

€ 31 (cursusmateriaal en koffie
inbegrepen), sociaal tarief met vrijetijdspas,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 30 70,
www.welzijnshuiskortenberg.be
€ 12, info@vormingplusob.be,
www.vormingplusob.be/lachyoga-12,
016 52 59 00
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Vrij 20/09/19
van 14:00 tot 16:00

Mantelzorgwerking:
Infonamiddag: Klein geluk
voor de mantelzorgers

Lokaal Dienstencentrum OC Berkenhof, lokaal 1.8
i.s.m. Samana

Kosteloos,
dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10

Za 21/09/19 om 10:00

Digidokter: Aan de slag met
Google-webtools

Bibliotheek Kortenberg Administratief Centrum, zaal 1.1 Kosteloos,
kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

Za 21/09/19
van 14:00 tot 16:30

Uitwaaitocht in Everberg

Femma Erps-Kwerps

Gemeenteplein Everberg

€ 7, € 5 leden,
kpt@skynet.be,
02 759 85 25 (tussen 19 en 22 u.)

Za 21/09/19
van 14:00 tot 02:00

Klapmosfeer

Scouts&Gidsen
Kortenberg

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 11 basistarief, € 6 wave 1, € 9 wave 2, € 11
wave 3, € 15 kassa,
www.klapmosfeer.be

Za 21/09/19
om 19:00

Modeshow voor
het goede doel

Lions Kortenberg, Kiwanis Garage Juma,
Kortenberg, Leo Leuven Brusselsesteenweg 70, Herent

€ 70, www.fashion2019.be,
Lionskortenberg2@gmail.com,

Zo 22/09/19
van 09:00 tot 16:00

Grote tweedehands
snuffelmarkt

De Snuffelaars

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Toegang kosteloos, 6 euro per standplaats,
reserveren via 02 759 54 58
(tussen 18:30 en 20:00)

Zo 22/09/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Kwerps

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrekplaats Dr. V. De Walsplein www.witlooftrekkers.be,
0472 91 08 95

Zo 22/09/19
van 14:00 tot 17:00

De Villacultuur in Everberg:
wandeling

Dienst Vrije Tijd i.s.m.
Gidsenbond Dijleland

OC Oud Gemeentehuis

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

Van ma 23/09/19
Bloemschikreeks
tot 19/12/19,
afwisselend ma, di en
woe van 19:30 tot 22:00

Gezinsbond Erps-Kwerps Brasserie rusthuis Erps-Kwerps, € 55,
Kammestraat
gezinsbond.erpskwerps@gmail.com

Di 24/09/19
om 14:00

Zing mee in de Bib!

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
i.s.m. de EveraertGhesellen en het St.
Antoniuskoor

Di 24/09/19
om 19:30

Kennismaking wijkinspecteur Politie HerKo
Erps-Kwerps en
diefstalpreventieadviseur

Woe 25/09/19
van 09:00 tot 18:00

Uitstap met liftbus naar
Maastricht: Viersluizentocht

Lokaal Dienstencentrum Serviceflats Dry Coningen,
Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg

€ 59, sociaal tarief met vrijetijdspas,
dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10

Woe 25/09/19
om 14:00

Regiowandeling Hoeilaart

Gidsenbond Dijleland

GC Felix Sohie,
Gemeenteplein 39, Hoeilaart

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

Do 26/09/19
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

OC De Zolder

Kosteloos,
kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
Kosteloos, inschrijven voor 20/09/19
via 016 85 34 00,
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
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Do 26/09/19
om 14:00 en om 19:30

Infosessies: inschrijven voor
gemeentelijke activiteiten

Dienst Vrije Tijd i.s.m.
de Bib

Bibliotheek Kortenberg

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

Do 26/09/19
van 19:30 tot 22:00

Café creatief

Femma Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 22, Erps-Kwerps

Kosteloos,
annemie.magnus@telenet.be,
02 759 44 23

Do 26/09/19

Humoristische muzikale
wereldreis met voorstelling
van het jaarprogramma

Markant
Groot-Kortenberg

OC De Zolder

€ 8,
gratis drankje

Vrij 27/09/19
van 20:00 tot 22:00

Creales 'pompoen'

KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

€ 5, 02 757 27 78, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be

Za 29/09/19
van 10:30 tot 12:00

Muzikale Strelingen: Daniele vtbKultuur Kortenberg
Giampaolo (contrabas), Rita
Degrauwe (piano)

Oude Abdij Kortenberg,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 16, € 14 VVK, € 14 leden, € 12 VVK leden,
tickets ook te verkrijgen aan de UiTbalie in de Bib,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Zo 29/09/19
van 11:30 tot 15:00 en
van 17:00 tot 19:00

Parochiale mosselkermis
Everberg

Parochie Everberg

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

Ma 30/09/19
van 14:00 tot 16:00

Voordracht: diabetes

Samana Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

Kosteloos, 0476 68 29 16,
louiza.vanboven@gmail.com

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 augustus 2019 gebeuren voor het oktobernummer, en ten laatste op 25 september 2019 voor het novembernummer. Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
webstek en in tal van andere media.

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

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

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

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

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

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 80 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente 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 oktober 2019. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 augustus 2019 worden
ingediend. Voorstellen voor het novembernummer van Zoeklicht moeten
ten laatste op 25 september 2019 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 30 september 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.

Open
Open
MonumentenOpen
MonumentenMonumentendag
dag
dag
Zondag
8 sept. 2019
Zondag
8 sept. 2019
Zondag
8 sept. 2019

Zondag 8 september van 13 tot 18 u. • Rijckenberghoeve, kruispunt Kwerpsebaan en
Oude Baan • Kosteloos • Info: cultuur@kortenberg.be
22 #OMD2019
80
www.openmonumentendag.be
volg ons of
op02
 755
en 
Inschrijven voor rondleiding in de hoeve: kortenberg.kwandoo.com

www.openmonumentendag.be
www.openmonumentendag.be
een initiatief van

een initiatief van

een initiatief van

in samenwerking met

in samenwerking met

in samenwerking met
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op
en 
 en
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volgop
ons
 #OMD2019

