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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.).

Woensdag 2 oktober: pmd (verschuiving van de ophaling)
Maandag 7 oktober: zachte plastics
Woensdag 9 oktober: papier en karton (verschuiving van de ophaling)
Vrijdag 11 oktober: huisvuil, gft en grofvuil (op aanvraag en betalend)
Maandag 21 oktober: pmd en papier en karton
Woensdag 23 oktober: oude metalen (op afroep)
Vrijdag 25 oktober: huisvuil en gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be
Het recyclagepark is uitzonderlijk gesloten op donderdag 17 oktober.

Reiniging waterslikkers Leuvensesteenweg
centrum Kortenberg
Maandag 7 oktober

Wachtdienst dierenartsen

Kosteloos fietsgraveren

5-6 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
12-13 oktober: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
19-20 oktober: Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
26-27 oktober: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67

Ombudslijn gemeente

(na telefonische afspraak)

Pensioenzitdagen

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



Huisvuilkalender

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 7 oktober van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van
het Welzijnshuis. Gelieve vooraf contact op te nemen om een afspraak
vast te leggen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket
van Woonwijzer. Woonwijzer is bereikbaar op 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

Woensdag 2 oktober van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
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 2 SEPTEMBER 2019
De gemeenteraad nam kennis van:
• de financiële rapportering van het eerste en tweede kwartaal van 2019.
• de rapportering van de afgeleverde financiële visa in het eerste semester van 2019.
• een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waarvan de gemeente Kortenberg deel uitmaakt.
• briefwisseling
De gemeenteraad keurde goed:
• de statuten van de volgende raden: Cultuurraad, Jeugdraad, Sportraad,
Bibraad, Vrijetijdsraad, Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Milieuadviesraad (MAR), gemeentelijke adviescommissie
mobiliteit en verkeersveiligheid (GAMV), Landbouwraad, Gemeentelijke
erfgoedcommissie (Geck!), Wereldraad, Raad voor lokale economie
(RLE), Marktraad, Seniorenraad, Centrumraad en Welzijnsraad.
• de toelagen voor de adviesraden, de verenigingsraden en het
Erfgoedhuis voor het werkingsjaar 2019.
• de ‘afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020-2025 en aanvraag van het
Vlaamse Trekkingsrecht’.
• de aanstellingen van een afgevaardigde om vanaf heden tot het einde
van de legislatuur namens de gemeente te zetelen in alle algemene
vergaderingen van Site Bareel in Kortenberg.
• de oprichting van een interlokale vereniging en de subsidieaanvraag
voor lokaal woonbeleid voor de periode van 1 januari 2020 tot en met
31 december 2025.
• de verlenging van een aantal samenwerkingsovereenkomsten tussen
Interleuven en de gemeente Kortenberg voor exclusieve dienstverlening voor bepaalde activiteiten tot 31 december 2019.

• een samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige gemeente’ met het
Rode Kruis voor de duur van twee jaar, met start op 4 juni 2020.
• een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst
voor tweedelijnsklachtenbehandeling voor een looptijd van drie jaar,
met ingang op 3 september 2019.
• het verlengen van de Rechtestraat zodanig dat de scheiding zich op de
perceelgrens bevindt tussen Rechtestraat 70 en Diestbrugstraat 13.
• de notulen van de gemeenteraad van 24 juni 2019.
Ook volgende punten werden besproken tijdens de
gemeenteraad:
• de haalbaarheidsstudie met betrekking tot de aankoop van de verlaten
site bouwmaterialen Sint-Antoniusstraat 28 in Meerbeek, ter uitbreiding
van de sportinfrastructuur in Kortenberg, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van De Klimop en OC De Zolder, de European Disability Card.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van:
• het financieel rapport van het eerste semester van 2019.
• het jaarverslag van 2018.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst
voor tweedelijnsklachtenbehandeling voor een looptijd van drie jaar,
met ingang op 3 september 2019.
• de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019.
Ook volgend punt werd besproken tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn:
• de European Disability Card.

Volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 7 oktober 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.
De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen vindt
u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.
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Milieu
NACHT VAN DE DUISTERNIS

GRATIS ENERGIESCAN

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

Licht uit, ogen open
Tijdens de Nacht van de Duisternis op zaterdag 12 oktober gaat overal
in Vlaanderen het licht uit, ook in Kortenberg.
Het ideale moment dus om even te proeven van de rust en gezelligheid van
een donkere nacht. Gaat u liever op pad die nacht? U bent niet alleen. Kom
mee en spot vleermuizen en luister naar de slapende natuur. Of luistert u
liever naar poëtische verhalen en een vleugje muziek? Er is voor elk wat wils.

De energiekosten stijgen. De gemeente Kortenberg wil u helpen energie en
geld te besparen en biedt daarom graag een gratis energiescan aan in
samenwerking met IGO div. Een energieadviseur komt bij u thuis langs en
zoekt naar mogelijkheden om te besparen op elektriciteits- en verwarmingskosten. U krijgt advies en concrete tips om direct energie te besparen. U
krijgt sowieso van de energiescanner een gratis pakket energiebesparende
maatregelen. Dit kunnen bijvoorbeeld LED-lampen, radiatorfolie, buisisolatie,
een spaardouchekop, tochtstrips, een timer of een stekkerblok met aan- en
uitschakelaar zijn. Daarnaast wordt er nagegaan wat voor u de meest voordelige energieleverancier is. Merkt de energieadviseur onregelmatigheden in uw elektriciteits- of gasverbruik, dan gaat hij met uw goedkeuring
over tot een V-Test om voor u de beste leverancier te zoeken.

Wat is er te doen?
Neem een paar nachtdieren op sleeptouw en sluit vanaf 19.30 u. kosteloos
aan bij de volgende duistere activiteiten:
• Natuurpunt verzorgt een duistere wandeling in en rond het Silsombos.
• WEGA – Sterrenwacht neemt u mee naar de Melkweg.
• Katelijne Billet (woordkunstenaar en zangeres) bereidt nachtelijke vertellingen voor.
• JNM Midden-Brabant (Jeugdbond natuur en milieu) neemt u mee op
zoek naar nachtelijke dieren.
De startmomenten van de activiteiten zullen online en ter plaatse aangekondigd worden zodat u zelf kunt kiezen waar u inpikt.
Het perfecte recept voor een nacht vol spanning en plezier die zal plaatsvinden in en rond het Bezoekerscentrum van de Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat 60 in Erps-Kwerps.
Alle activiteiten zijn uitermate kindvriendelijk, en ook de ouders en/of
grootouders zullen zich zeker niet vervelen. Vergeet dus zeker de laarsjes en
laarzen niet! Kinderwagens en rolstoelen zijn tijdens de wandeling helaas
een beetje moeilijk te besturen, maar zijn zeker welkom bij de andere activiteiten. Gelieve er ook rekening mee te houden dat de trouwe viervoeters
enkel toegelaten zijn tijdens de wandeling, en dit aan de leiband.
Kom met de fiets of te voet, er is zeer beperkt parkeerplaats!

Wanneer hebt u recht op een gratis energiescan?
• u geniet het sociale tarief voor elektriciteit en aardgas (beschermde
afnemer)
• er is een verzoek tot afsluiting van elektriciteit of gas ingediend bij de
lokale adviescommissie (LAC)
• u hebt een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit
• u krijgt een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (RVV of
Omnio-statuut)
• u zit in schuldbemiddeling
• u krijgt budgetbegeleiding krijgt van het Welzijnshuis (OCMW)
• u huurt een sociale woning of een woning van een sociaal verhuurkantoor of het Welzijnshuis (OCMW)
• u hebt een huurovereenkomst met een huurprijs van maximaal
521,69 euro/maand
• Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2016 van de enige aanvrager
of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 31.340 (te verhogen
met 1.630 euro per persoon ten laste). U kunt dit nakijken op het aanslagbiljet van de personenbelastingen van 2017.

Tot dan!
Wat moet u doen?
U neemt contact op met de heer
Ruland Cools, energieadviseur van
IGO via ruland.cools@igo.be of op
het nummer 0496 25 85 03 op
woensdag en vrijdag tijdens de kantooruren. Laat altijd uw naam en
telefoonnummer achter. Ruland
contacteert u dan voor een afspraak.
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GROFVUIL OP AANVRAAG IN KORTENBERG OP 11 OKTOBER
GEMEENTEBESTUUR

Hoe werkt grofvuil op aanvraag?
Heeft u grofvuil waarmee u niet op het recyclagepark geraakt? Bel EcoWerf
ten laatste 2 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. De vaste dagen voor ophaling van grofvuil staan
vermeld op de afvalkalender. GEEN AFSPRAAK = GEEN OPHALING. De
afvalophalers nemen ook uitsluitend díe stukken mee die u op voorhand hebt
doorgegeven.
Sorteerregels
• Wat kan?
Alle afval dat niet selectief ingezameld wordt, niet herbruikbaar is en
dat te groot of te zwaar is om in de huisvuilcontainer/-zak mee te
geven.
• Wat kan niet?
Alle afval dat selectief ingezameld wordt (oude metalen, elektro,
steenafval, sloophout, gips en kalk, asbestcement, ...) of afval dat in de
huisvuilcontainer/-zak kan.
Hoe aanbieden
• Bied het afval onverpakt aan; dus niet in kartonnen dozen of plastic zakken;
• Bied grofvuil aan van max. 1 m hoog en 2 m breed;

• Maximum 30 kg per pakket of 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.
Verwerkingskost
Verwerkingskost grofvuil:
• 5 euro/begonnen 0,5 m³
of
• een vast tarief voor:
eenpersoonsmatras: 5 euro
eenpersoonsbed: 5 euro
tweepersoonsmatras: 10 euro
tweepersoonsbed: 10 euro
zetel eenzit: 5 euro
zetel tweezit: 10 euro
zetel driezit: 15 euro
stoel (twee stuks): 5 euro
Vaste verplaatsingskost
Naast de prijs voor de verwerking van uw afval, betaalt u ook een vaste verplaatsingskost van 25 euro per aanvraag.

BLAUW BLIJFT BLAUW, ROZE BLIJFT ROZE
GEMEENTEBESTUUR

Hij is er nog niet, de nieuwe blauwe zak. EcoWerf haalt nog tot het voorjaar
van 2021 pmd op in de blauwe zak en zachte plastics in de roze zak. Zachte
plastics zoals plastic verpakkingen, yoghurtpotjes en champignonbakjes
horen dus voorlopig nog niet thuis in de pmd-zak maar wel in de roze zak.

In de pmd-zak horen enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankverpakkingen thuis.
Meer weten? Gebruik de sorteerwijzer op www.ecowerf.be
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Ruimtelijke Ordening
PROVINCIALE GROEPSAANKOPEN HELPEN ENERGIE BESPAREN
Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met de provinciale groepsaankopen geven de provincie Vlaams-Brabant, IGO, PajoPower, 3WPlus, de
Kringwinkel Hageland en de gemeenten u graag een duwtje in de rug.
Al zo’n 1250 gezinnen voerden energetische renovaties uit via deze
groepsaankopen. U kunt als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op
een groepsaanbod voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie, isolerende
ramen, warmtepompen of een warmtepompboiler. Grijp dus de kans om
uw woning nog beter te isoleren en uw wooncomfort te laten stijgen.
Wat maakt de provinciale groepsaankopen zo uniek?
IGO en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor
Kortenberg lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een
correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal. Kiezen voor de provinciale
groepsaankopen is drie keer winnen. Niet alleen stoot u minder CO2 uit en
bespaart u op uw energiefactuur, u helpt ook onze lokale economie bloeien.

Interesse?
Bent u overtuigd van de groepsaankopen? Schrijf u dan snel in en maak
vrijblijvend een afspraak . De aannemer komt langs, verzamelt de nodige
gegevens en maakt een individuele offerte op maat.
Meer info en intekenen: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen
Gratis infoavond
Hebt u nog vragen of wilt u nog meer informatie?
Kom vrijblijvend naar de infosessie in uw gemeente. U krijgt er meer info
over de aanpak, mogelijke premies en leningen en kunt er kennismaken
met de geselecteerde aannemer.
De infoavond vindt plaats op dinsdag 15 oktober om 20 u. in zaal 3.1 in
het Administratief Centrum.

EEN WONING HUREN?
1. De huurschatter
Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van een huurwoning
geeft www.woninghuurprijzen.be een inschatting van een gangbare
huurprijs. Het resultaat van de berekening is louter informatief en op geen
enkele manier bindend.
2. Het EPC?
Het EPC informeert over de energieprestaties van de huurwoning met
herkenbare labels, gaande van A+ (zijnde een woning die meer energie
produceert dan verbruikt) tot F (een zeer energieverslindende woning).

3. De huurwaarborglening
Bij het Vlaams Woningfonds kunt u terecht voor een huurwaarborglening
voor een woning/appartement (met uitzondering van sociale woningen).
De huurwaarborglening is renteloos en kan kosteloos worden aangevraagd. Het maximale bedrag wordt vastgesteld in functie van het
aantal personen ten laste en de ligging van de woning. Alle informatie
betreffende de voorwaarden en de contactgegevens vindt u op
www.vlaamswoningfonds.be
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4. De huursubsidie en huurpremie
Wonen-Vlaanderen biedt een premie aan als u:
• verhuist van een ongeschikte woning naar een geschikte huurwoning
(de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs, ook de Vlaamse huursubsidie genoemd)
• minstens 4 jaar op een wachtlijst staat voor een sociale woning (de
Vlaamse huurpremie)
Op www.premiezoeker.be vindt u een overzicht van alle premies met de
voorwaarden om in aanmerking te komen.
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6. Sociale huurwoning
Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een sociale woning huren bij
een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) in uw buurt of bij een sociaal
verhuurkantoor (SVK), bij het Vlaams Woningfonds of in de Vlaamse Rand
bij Vlabinvest. Opgelet, er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet
voldoen op het vlak van eigendom, inkomen,...
Voor meer informatie, neem contact op met het woonloket van Woonwijzer
Midden-Brabant.

5. Lagere huurprijs door vermindering van de onroerende
voorheffing
Als u huurt en u heeft in uw gezin twee of meer kinderen met recht op
kinderbijslag, een gehandicapt gezinslid of een oorlogsinvalide, kunt
u aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing.
De eigenaar krijgt de vermindering en moet deze aftrekken van uw
huur. Bij sociale huurwoningen gebeurt dit automatisch. Meer
inlichtingen op de website van de Vlaamse belastingdienst:
belastingen.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing.

Welzijnshuis
DE KORTENBERGSE DAGOPVANG VOOR SENIOREN (NOAH) IS VERHUISD PLECHTIGE INHULDIGING OP 27 SEPTEMBER
Sinds 1 december 2014 organiseert het Welzijnshuis samen met
Familiehulp een dagopvang voor senioren. Deze dagopvang is voornamelijk voor ouderen (vanaf 65 jaar) en zorgbehoevenden bedoeld.

Woont u nog thuis en wilt u af en toe de lege momenten of de eenzaamheid doorbreken? Verzorgt u een hulpbehoevende persoon en wilt u er
soms ook even tussenuit? Dan kunt u rekenen op de dagopvang NOAH.
Hier worden leuke activiteiten georganiseerd zoals koken, kaarten, knutselen, ... Ook voor een gezellige babbel bent u hier aan het juiste adres.
Hebt u zorg nodig? Geen probleem ... Ook voor een douche, haar- en
nagelverzorging, ... kunt u terecht bij de dagopvang NOAH. U betaalt 3,50
euro per uur voor de dagopvang.

Tot voor kort werd de dagopvang georganiseerd in de serviceflats Dry
Coningen. Door het enorme succes drong een grotere locatie zich op. Sinds
1 juni van dit jaar wordt de dagopvang georganiseerd in een grotere
woning, gelegen Zonnelaan 5 in Kortenberg.
De nieuwe locatie wordt plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van
schepen van Welzijn en Senioren Wim Moons en regiodirecteur Leuven
van Familiehulp vzw Bart Tirez op vrijdag 27 september om 17.30 u.
Wilt u als inwoner van Kortenberg komen kennismaken met dagopvang
NOAH dan bent u die dag van harte welkom tussen 17.30 en 19.30 u.
Gelieve een seintje te geven als u wilt langskomen, via volgende
contactgegevens: gezondheid-en-zorg@kortenberg.be of 02 755 23 10 of
nathalie.vanaudenhaegen@familiehulp.be. Heeft u voor de plechtige
inhuldiging al vragen over de werking van dagopvang NOAH, dan kunt
u deze ook via bovenvermelde contactgegevens stellen.

Familiehulp
dagverzorging
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VINDT U DAT IEDER KIND DEZELFDE KANSEN VERDIENT?
PROJECT DE KUBUS ZOEKT NOG VRIJWILLIGERS!
Wat?
In het project De Kubus worden kinderen na schooltijd gedurende een
klein uurtje opgevangen in een structuurklasje. Zij krijgen er van gemotiveerde en ervaren vrijwilligers naschoolse begeleiding en taalstimulering
als ondersteuning bij hun huiswerk en lessen. Het project heeft als doel de
zelfredzaamheid van kinderen te vergroten door hen te begeleiden bij het
zelfstandig maken van hun huiswerk en door middel van taalstimulering.
Het project wil ook een brug slaan tussen de gezinnen en de scholen. Het
project steunt op een sterke samenwerking tussen de scholen, het
Welzijnshuis en andere hulpverleners.
Doet u ook mee als vrijwilliger?
• Hebt u ervaring in het werken met kinderen, als monitor of jeugdleider
of als (ex-)leerkracht?
• Spreekt u vlot Nederlands?
• Wilt u meewerken aan de vroegtijdige aanpak van taalachterstand bij
jonge kinderen en hen begeleiden in het leren leren?
• Wilt u een duwtje in de rug geven van de ouders en hen tonen hoe zij
ook thuis voor een fijne 'leeromgeving' kunnen zorgen?
Wat kunt u doen als vrijwilliger van De Kubus?
• In een structuurklasje begeleidt u een viertal kinderen uit het eerste of
tweede leerjaar van de lagere school.

• U zorgt voor een warm welkom en een rustige begeleiding van het
huiswerk. Na het schoolwerk speelt u met de kinderen een spel waarbij
het Nederlands op een toffe manier wordt geoefend, indien mogelijk
samen met de mama's of papa's.
Voordelen van actief te zijn als vrijwilliger van De Kubus:
• U kunt een verschil maken voor leerlingen uit de eerste graad!
• Een zinvolle tijdsbesteding (afhankelijk van uw mogelijkheden).
• U komt terecht in een fijne groep van enthousiaste vrijwilligers.
• Regelmatig overleg en begeleiding met andere vrijwilligers.
• Een jaarlijks feest met alle vrijwilligers samen!
• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
• Coaching en begeleiding door de kinderwerker van het Welzijnshuis.
De vrijwilligers van De Kubus beschikken over een materialenkoffer met
spelletjes en lees- en vertelboekjes.
Meer info?
Bent u geïnteresseerd of
wenst u graag wat meer informatie? Neem contact op via
vrijwilligers@kortenberg.be of
via 02 755 23 70.

PROJECT HUISWIJS ZOEKT VRIJWILLIGERS
Voor het project Huiswijs is het Welzijnshuis op zoek naar extra vrijwilligers
die samen met mensen op zoek gaan naar geschikte huisvesting. Het
Welzijnshuis wordt namelijk regelmatig geconfronteerd met mensen die
in slechte woonomstandigheden moeten leven of om heel uiteenlopende
redenen genoodzaakt zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe woonst.
Mensen hebben dikwijls nood aan concrete hulp tijdens deze zoektocht.
Een vrijwilligster aan het woord ...
‘Nadat mijn echtgenoot zich als fotograaf-vrijwilliger had ingezet voor het
Welzijnshuis werden we uitgenodigd op het jaarlijks vrijwilligersfeest. Hier
maakte ik kennis met een maatschappelijk werkster die mij meer vertelde over
welke moeilijkheden mensen ervaren tijdens hun zoektocht naar geschikte
huisvesting en de manier waarop het Welzijnshuis hierbij tracht te helpen.
Mijn interesse was alvast gewekt en na mijn kennismaking met een medevrijwilligster ging ik zelf aan de slag als vrijwilliger binnen het project
Huiswijs. Mijn taak bestaat erin om cliënten concreet te helpen zoeken

naar geschikte panden. Het
boeiende is dat je telkens op
maat van de cliënt aan de slag
gaat. Iedere cliënt/ieder gezin
heeft namelijk andere noden
en mogelijkheden. Mijn takenpakket bestaat uit het samen zoeken naar
geschikte panden, eerste contacten leggen met verhuurders en immokantoren, concrete afspraken voor bezichtigingen maken, ...
Ik ben zelf sinds een drietal maanden actief als vrijwilligster en het schenkt
mij voldoening om personen die het vaak op verschillende levensdomeinen moeilijk hebben, op een hele concrete manier binnen één van de
belangrijkste domeinen ondersteuning te kunnen bieden. Het geeft voldoening te weten dat mensen hierdoor niet alleen staan in hun zoektocht.’
Bent u geïnteresseerd om ook als vrijwilliger aan de slag te gaan of wenst
u meer informatie? Neem dan contact op met het Welzijnshuis via
vrijwilligers@kortenberg.be of 02 755 23 10.
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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 het Dienstencentrum.

Praktisch
Vrijdag 18 oktober van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, Lokaal 1.8
Kosteloos
Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

Gespreksgroep: omgaan met dementie
Maak dementie bespreekbaar. Wat zijn de oorzaken en de symptomen?
Welke fases zijn er? U krijgt concrete tips over hoe u in het dagelijkse leven
kunt omgaan met dementie.

SPORTELGYM EN FIT OP UW STOEL
Beweging maakt deel uit van een gezonde levensstijl. Lesgeefster Ines
Devulder (kinesitherapeute) helpt u met plezier om oefeningen juist aan te
leren en uit te voeren.
Reeks 1: ‘Sportelgym’ richt zich tot personen met of zonder rugklachten.
U doet mee op eigen tempo. U krijgt tips om bij dagelijkse activiteiten
rugkwetsuren te vermijden.
Reeks 2: ‘Fit op uw stoel’ richt zich tot alle personen die moeilijker te been
zijn maar toch graag fit blijven. Veel oefeningen gebeuren al zittend maar
er is ook afwisseling met stapoefeningen.

Praktisch
Elke donderdag
• Sportelgym: van 9 tot 10 u. – GC Colomba
• Fit op uw stoel: van 10.30 tot 11.30 u. – Serviceflats, Ontmoetingsruimte
10-beurtenkaart: 66 euro
Abonnement september-juni: 143,50 euro
Jaarabonnement: 176 euro
Sociaal tarief met vrijetijdspas
U bent steeds welkom om eerst een gratis proefles bij te wonen.
Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10.
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com
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Politie
GEEF INBREKERS GEEN KANS! ONTMOET DE BURGEMEESTER EN DE KORPSCHEF VAN DE
POLITIEZONE TIJDENS THEMA-AVOND ROND DIEFSTAL(PREVENTIE)
gelinkt aan diefstal(preventie) en veiligheid. De avond vindt plaats in het kader
van de nationale actieweek tegen inbraken ‘1dagniet’. Niet voor niets vindt deze
actieweek jaarlijks plaats bij het begin van de donkere dagen: inbrekers winnen
dan immers een uur duisternis. Ook de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant Lodewijk De Witte zal aanwezig zijn. Er wordt een drankje aangeboden.

De politiezone HerKo organiseert een thema-avond voor alle inwoners van
Kortenberg over diefstal(preventie) en veiligheid. Deelnemers kunnen er in tafelgesprekken kennismaken en praten met verschillende medewerkers van de
politiezone HerKo en met burgemeester Alexandra Thienpont, over thema’s

Alle inwoners van Kortenberg zijn welkom.
Woensdag 16 oktober vanaf 19.30 u. – start om 20 u.
GC Colomba
Deelnemen is kosteloos maar kan enkel na inschrijving, want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via telefoon naar 016 85 34 00 of via
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu.

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

Schoonaardestraat (beide richtingen)
Sterrebeeksesteenweg (beide richtingen)

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

50 km/u.
50 km/u.

1.079
3.053

54 km/u.
47 km/u.

9,3
1,6

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

In de straten waar in augustus snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 3,8 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders augustus
Straat

Diestbrugstraat
Nederokkerzeelsesteenweg

Toegelaten snelheid

50 km/u.
50 km/u.

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

58
158

6,9%
9,5%

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

10.813
34.052

1,2%
1,0%

Flitspalen augustus
Straat

Wijnegemhofstraat
Zavelstraat

Toegelaten snelheid

50 km/u.
50 km/u.
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Prikbord
TEST BE-ALERT OP 3 OKTOBER
GEMEENTEBESTUUR

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we u graag snel verwittigen. Daarom beschikt onze gemeente
over BE-Alert, een systeem dat u op de hoogte stelt van een noodsituatie via
sms, e-mail of telefoon. Op 3 oktober zullen we dit systeem testen.
Nationale test
Op 3 oktober houden verschillende gemeenten in België een BE-Alert test.
Ook onze gemeente doet mee. Al onze inwoners die ingeschreven zijn op
BE-Alert zullen die dag via sms, telefoon of e-mail een testbericht ontvangen.
Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures inoefenen.
Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat
het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Deze
test is tevens de ideale gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven om dit te doen op de website www.be-alert.be
Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we u kunnen verwittigen bij
een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de
Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop
de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de
nodige aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld ramen en deuren te sluiten bij
een brand. U kunt een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail.
Registreer u
Om een bericht te ontvangen moet u zich registreren. Dit kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf u vandaag nog in en test mee op 3 oktober!

GEMEENTEBESTUUR

VLAAMSE OMBUDSMAN NU OOK
OMBUDSMAN KORTENBERG

De gemeente Kortenberg en het Welzijnshuis streven steeds naar de
best mogelijke dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers. Maar toch kan het gebeuren dat er iets fout
loopt of dat iemand niet tevreden is en een klacht heeft. Inwoners kunnen
zich met klachten schriftelijk richten tot de klachtenbeheerder van de
gemeente en het Welzijnshuis via het online klachtenformulier op
kortenberg.be/meldpunt, per e-mail naar klachten@kortenberg.be of per
brief gericht aan Gemeente of Welzijnshuis Kortenberg, Klachtenbeheerder,
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg.
De gemeente en het Welzijnshuis Kortenberg sloten tijdens de gemeenteraad van 2 september een overeenkomst af met de Vlaamse Ombudsdienst
voor tweedelijnsklachtenbehandeling.
Een inwoner (privé- of rechtspersoon) die niet tevreden is over de wijze of
het resultaat van de eerstelijnsklachtenbehandeling door de gemeente of
het Welzijnshuis, kan voortaan in tweede instantie zijn klacht richten tot
Vlaams Ombudsman Bart Weekers. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
De Vlaamse Ombudsdienst zal de klacht dan opnieuw onder de loep nemen
en grondig onderzoeken in overleg met de gemeente of het Welzijnshuis.
De contactgegevens van de Vlaamse Ombudsman zijn:
info@vlaamseombudsdienst.be
Gratis nummer 1700, iedere werkdag van 9 tot 19 u.
www.vlaamseombudsdienst.be
Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

WORD VRIJWILLIGER BIJ TELE-ONTHAAL EN BIED EEN UITWEG
Elke dag contacteren meer dan 300 mensen de telefoon-en chathulplijnvrijwilligers van Tele-Onthaal, op zoek
naar een uitweg. Daarom zijn zij op zoek naar extra luisterende oren. Wordt u hun volgende vrijwilliger?
Tele-Onthaal zorgt voor een boeiende opleiding en zinvol vrijwilligerswerk dat het verschil maakt. Meld u aan via
www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger.
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SOLIDARITEITSVEILING
Op zondag 20 oktober nodigt de Wereldraad iedereen uit om in GC
Colomba deel te nemen aan zijn eerste Solidariteitsveiling met veilingmeester Mario Coppens (kunstexpert van ‘Rijker dan je denkt’ op VTM)! De presentatie gebeurt door Hilde De Baerdemaeker.
‘s Morgens brengt u uw voorwerp binnen, in de namiddag kan iedereen
komen kijken welke (kunst)voorwerpen zullen aangeboden worden en later
in de namiddag worden ze geveild voor het goede doel.
Voorwerpen die in aanmerking komen hebben nog enige (kleine) waarde:
kunstvoorwerpen (etsen, tekeningen, schilderijen, beelden), antiek-brocante (brons, porselein, kristal, hout, zilverwerk, munten), curiosa (vintage,
speelgoed, foto-film, affiches, muziekinstrumenten, vinyl) en antiquariaat
(boeken, strips, prenten, kaarten).
Aanbieders van voorwerpen kunnen kiezen om deze te schenken, ofwel de
helft van de opbrengst te behouden en de andere helft af te staan voor de
veiling voor de goede doelen, die de opbrengst van deze aangeboden werken zullen delen. Daarnaast zal elk project aangesloten bij de Wereldraad
ook zelf voorwerpen te koop aanbieden.

AWEL ZOEKT EXTRA
VRIJWILLIGE BEANTWOORDERS
'Soms zijn het lange wachttijden maar jullie zijn er altijd!' – meisje, 18 jaar
'Ze luisteren en ze vinden zeker goede oplossingen, maar als je wilt chatten
raad ik Awel niet aan want het is meestal volzet.' – meisje, 15 jaar
Jongeren contacteren massaal Awel, de Nederlandstalige hulplijn voor
kinderen en jongeren in België. Vaak staan ze erg lang in de wacht. Zonde,
want bijna allemaal voelen ze zich stukken beter na het gesprek. Awel
heeft vrijwilligers nodig. Surf naar www.awel.be voor meer info.

HULP NODIG NAAR AANLEIDING VAN EEN
ARBEIDSONGEVAL EN/OF VRAGEN OVER
BEROEPSZIEKTEN?
Een sociaal assistent(e) van Fedris staat te uwer beschikking.

Voorwerpen binnenbrengen
Van 10 tot 13 u.
Kijkmoment met gezellige bar (door Oxfam Wereldwinkel) Van 14 tot 16 u.
Veiling
Van 16 tot 18 u.
De goede doelen (een uit Kortenberg en zes aangesloten bij de Wereldraad) zijn:
• Kortenberg: Z.Orgen voor morgen, een zingevingsproject voor en door
patiënten van het Universitair Psychiatrisch Centrum Z.Org Kortenberg)
• Congo: Acolisa - www.acolisa.be
• Madagascar: Malagasy – www.malagasy.be
• Nepal: Belgium Brick Children School Foundation – www.brickbybrick.be
• Oeganda: Kids for Uganda – www.uganda.be
• Congo: Solfa – www.sofanet.org
• Burkina Faso/Congo/Tanzania: Private Stichting John Schrooten –
www.jsfoundation.be
Ter plaatse kunt u met deze projecten kennismaken. Met uw participatie en
inbreng zorgen we samen voor een solidair evenement!
Zondag 20 oktober vanaf 10 u.
GC Colomba
Meer info: alsichcan1432@gmail.com

ANTWERPEN
Frankrijklei 81-83
1ste verdieping

03 220 75 76
Elke vrijdagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

BRUSSEL
Fedris, Sterrenkundelaan 1

02 272 28 22
Elke donderdag van 9 tot 12 u. en
van 13.15 tot 16 u.

MECHELEN
Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27
Gelijkvloers, spreekkamer 13,
wachtzaal 2

015 45 33 19
Elke tweede maandagvoormiddag
van de maand van 10 tot 12.30 u.

Indien u zich moeilijk kunt verplaatsen, kunt u een afspraak maken voor
een huisbezoek.
De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van uw arbeidsongeval en helpen u om de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt.
Ze leggen u de wetgeving op de arbeidsongevallen uit. Ook wanneer de
verzekeraar van uw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of
als blijkt dat uw werkgever niet verzekerd was op het moment van uw
ongeval, kunt u op Fedris een beroep doen.
Voor specifieke vragen over beroepsziekten belt u naar 02 272 23 13 of
mailt u naar beroepsziekte@fedris.be.
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AUGUSTUS IN BEELD

Zondag 4 augustus zorgden The Fatbirds
voor de perfecte muziek bij een zalige,
zomerse zondagnamiddag.

Op zondag 25 augustus vond de laatste,
zonovergoten Zomerse Parkdag plaats in
het Park van de Oude Abdij. Van 11 tot 17 u.
werd het Park omgetoverd tot een heus
springkastelenparadijs. Picknickdekentjes
werden gespreid en mama's en papa's
konden wat uitrusten terwijl de bengels
ravotten op de vele springkastelen.

In augustus werd de begraafplaats van
Erps-Kwerps uitgebreid met een groenparking met 24 parkeerplaatsen en met een
bloemenweide. In oktober zullen in deze
bloemenweide nog ziekteresistente fruitbomen worden aangeplant. Er wordt ook
nog werk gemaakt van het vernieuwen
van het wegdek voor de ingang van de
begraafplaats met extra parkeerplaatsen
voor mindervaliden en een fietsenparking.
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in Kortenberg
(De Bib)

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

VOORLEESUURTJE: OEI, EEN VLEK!
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

Flats! Op woensdag 2 oktober gaat het in de Bib over morsen, vlekken
maken, spetteren en kliederen met verf. Nu vraag je je natuurlijk af of dat
zomaar mag. Wel, in de verhaaltjes mag en kan natuurlijk alles, je kan het
zo gek niet bedenken of Ann en Marleen vertellen erover. Alleen blijft het
niet bij vertellen. Trek zeker een oud T-shirtje aan, want vandaag maak je
je eigen kliederkunst. Pret verzekerd!

Woensdag 2 oktober om 14 u.
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

FIETSEN IN KORTENBERG IS MEER DAN
FIETSSNELWEG F3

Maak op zondag 6 oktober samen met Jan van Gidsenbond Dijleland een
gezellige fietstocht langs rustige wegen. Je geniet van het mooie herfstlandschap en af en toe sta je stil bij het uitzicht op de bezienswaardigheden
in Kortenberg en deelgemeenten. Vertrek om 14 u. aan het Administratief
Centrum van Kortenberg voor een tocht van ongeveer 25 km.

Zondag 6 oktober om 14 u.
Vertrek: Dr. V. De Walsplein 30
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven (voor 4 oktober) en betalen vooraf is verplicht
via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

(Dienst Sport)
GEMEENTEBESTUUR

SPORTELDAG (55+)

Alle 55-plussers zijn van harte welkom op de Sporteldag. Op deze leuke dag vind
je het perfecte evenwicht tussen inspanning en ontspanning in en rond GC
Colomba. Er wordt gestart om 9 u. en je sluit de dag af rond 16 u. Er worden een
hele dag diverse sporten aangeboden, samen met koffie, een broodjesmaaltijd,
een stukje taart en een ongevallenverzekering. Het volledige aanbod kan je raadplegen via www.kortenberg.be. Inschrijven kan tot en met dinsdag 8 oktober.

Dinsdag 15 oktober van 9 tot 16 u.
GC Colomba
4 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven tot dinsdag 8 oktober via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)

GEEF DARMKANKER GEEN KANS
GEMEENTEBESTUUR

LEZING DOOR DR. LUC COLEMONT
Iedere dag verliezen vijf families in
Vlaanderen een dierbare aan darmkanker. Nochtans is darmkanker volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie de ideale ziekte om vroegtijdig op te sporen.
Bovendien is de kans op genezing in dat
geval méér dan 90%. Jammer genoeg
bestaat er nog een groot gebrek aan
kennis over dit onderwerp. De mythes
en misverstanden over het darmonderzoek zijn nog wijdverspreid.

Wat zijn de symptomen van darmkanker? Hoe kunnen we darmkanker
vermijden? Wat is de rol van een gezonde levensstijl? Hoe vaak komt
darmkanker voor? Is het altijd erfelijk? Wat is het prijskaartje van de behandeling? Wat zijn de complicaties bij een coloscopie? Op deze en vele andere

vragen geeft Dr. Colemont een duidelijk en helder antwoord. Een boeiende
uiteenzetting, met een lach en een traan, die slechts één doel voor ogen
heeft: minder leed door darmkanker, méér gezonde levensjaren!
Dr. Luc Colemont was bijna 28 jaar lang maag- en darmspecialist in het
Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen en leidt sinds 2016 de vzw Stop
Darmkanker. Hij is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland en
is auteur van ‘Stop darmkanker: kennis delen kan levens redden’ en het
eerder dit jaar verschenen ‘Dirk: het leven is een strijd waard’, een graphic
novel over het belang van het vroegtijdig opsporen van darmkanker.
Donderdag 17 oktober 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

(De Bib)

(De Bib)

FILM IN DE BIB: ‘US’
GEMEENTEBESTUUR

Regie: Jordan Peele (US, 2019 – 111 minuten)
Met: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss en Tim Heidecker
Nederlands ondertiteld

Adelaide en Gabe vertrekken met hun kinderen naar een strandhuis in
Californië voor een ontspannen vakantie met vrienden. Wanneer de avond
valt, krijgt het gezin bezoek van ongenode gasten: een kwartet van dubbelgangers, dat de plaats van het gezin komt innemen.
De horrorfilm ‘Us’ is de tweede langspeelfilm van Jordan Peele, die in 2017
doorbrak met zijn debuut ‘Get Out’. Op de website Rotten Tomatoes haalde
‘Us’ een score van maar liefst 94%, gebaseerd op 313 recensies.
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische
prijzen.
Vrijdag 25 oktober 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

GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: BETALEN MET JE
SMARTPHONE, IS DAT WEL VEILIG?

De komende jaren ga je meer en
meer betalen met je smartphone.
Hoe werkt dat? Is dat wel veilig? In
deze sessie wordt een overzicht
gegeven van hoe je betaalt met
apps in plaats van je bankkaart.
Maar er is meer: digitaal boodschappenlijstjes maken, virtueel
door promofolders bladeren of je
klantenkaarten digitaliseren? Je leert het allemaal!
Na de infosessie staat Digidokter-van-dienst Mathias je bij met al je smartphone- en tabletvragen.
Zaterdag 26 oktober 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
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

ACTIVITEITEN HERFSTVAKANTIE

Een volgende vakantie loert om de hoek! Leg je schoolwerk even aan de
kant want tijdens de herfstvakantie is er in Kortenberg van alles te doen.
Inschrijven voor de vakantie-activiteiten kan vanaf zaterdag 12 oktober
om 9.30 u. De inschrijvingen verlopen via kortenberg.kwandoo.com.
Download de Vakantiewijzer via www.kortenberg.be/vakantiewijzer of
haal een exemplaar aan de UiTbalie in de Bib.

SPEELPLEIN ALLES KIDS + A-TEENS:
WEDDENSCHAP VERSUS WETENSCHAP

MOUNTAINBIKE DRIEDAAGSE
Is fietsen volledig jouw ding? En heb je zin om drie dagen lang met mountainbike-experts op pad te gaan? Dan is dit echt iets voor jou! Je start met
het leren van een aantal basisskills. Daarna ontdek je de leukste moutainbikespots in Kortenberg en daarbuiten. Berg op, berg af, door de modder
en smalle wegjes, jumpen over boomwortels en altijd jouw fiets volledig
onder controle. Je kan je eigen mountainbike meenemen maar het is ook
mogelijk om kosteloos een mountainbike te lenen.

Professoren met een veel te grote witte labojas, oude boeken onder een
dikke laag stof, proefbuisjes in verschillende groottes, pruttelende sapjes in
allerlei kleuren en geconcentreerde laboranten op weg naar de nieuwste
uitvinding van de eeuw. Een gloednieuw laboratorium werd op speelplein
Alles Kids opgericht. Kom je mee uitvinden en ontdekken? Trek zelf je labojas aan, zet je beschermbril op en kom mee naar het Pass in Bergen.
Van maandag 28 tot donderdag 31 oktober
Uitstap naar het Pass in Bergen op donderdag 31 oktober
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2004 - 2013
Sporthal Colomba
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 22 euro
week. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com

Van maandag 28 tot woensdag 30 oktober
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2005 – 2009
Sporthal Colomba
45 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com
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ZAP: SKIËN OF SNOWBOARDEN IN PEER

Ben jij gefascineerd door filmmonsters? Lijkt het je helemaal te gek om
met monsterpoppen te werken? In deze workshop maak je een grappig,
maar toch ook eng griezelfilmpje. Hiervoor maak je eerst je eigen monsteren griezelpoppen die je nadien gebruikt bij echte televisieopnames met
een ‘green screen’! Nadien staat jouw griezelfilmpje op YouTube en maak
je iedereen jaloers!

Handschoenen en skibroek: check? Oké, dan ben je helemaal klaar om de
sneeuw te trotseren! Beginner of gevorderd skiër of snowboarder? Ken je
al trucjes of helemaal niet? Het maakt niet uit! Kom mee naar Snowvalley
in Peer en glijd de hele dag de piste af! Je doet alles op je eigen tempo en
krijgt voldoende uitleg. Tegen het einde van de dag heb je misschien wel
(extra) coole tricks geleerd?!

Maandag 28 oktober van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2007 - 2009
Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids in sporthal Colomba
8 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

WORKSHOP SCRATCH JR.
Je weet vast al dat er in de Bib regelmatig geprogrammeerd wordt tijdens
de CoderDojo’s. Misschien wilde je al meedoen of ben je er zeker van dat
jouw 5- tot 7-jarige dat wil? Nu kan dat. Deze workshop Scratch Jr. is speciaal voor codeermini’s. Scratch Jr. is een visuele programmeertaal, speciaal
ontworpen om te kunnen coderen, terwijl je nog niet moet kunnen lezen.
Wil je de eerste stappen al zetten samen met coach Nele? Schrijf je snel in.
Dinsdag 29 oktober van 13 tot 15 u.
Geboortejaren 2012 - 2014
Jeugdafdeling van de Bib
Kosteloos
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

Maandag 28 oktober van 11.30 tot 18 u.
Geboortejaren 2004 - 2006
Vertrek met de bus aan GC Colomba, Snow Valley in Peer
15 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com
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CREANAMIDDAG: KLEUREN
Hey jij! Hou je van tekenen, knutselen en andere creatieve bezigheden?
Schitterend! Dan ga je je zeker amuseren tijdens de creanamiddag met als
thema ‘kleuren’. Wat is de kleurencirkel? Hoe kan je kleuren zelf mengen?
Wat zijn ‘koude’ en ‘warme’ kleuren? Hoe kan je een compositie warmte
geven? Deze middag leer je het al doende op een speelse manier! In
samenwerking met Knutsel Knotsel vzw.
Woensdag 30 oktober van 13.30 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2007 – 2011
GC Colomba
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

EEN SPANNENDE SPEURTOCHT

WORKSHOP: THE INTERNET OF THINGS
Kijk je elk jaar weer uit naar de Digitale Week? Dat treft, want deze herfstvakantie nemen de Digitale Wolven je opnieuw mee in hun digitale wereld
met een workshop over het internet. In deze workshop leer je wat IoT,
ofwel ‘the Internet of Things’ is. Daarna ga je er uiteraard ook mee aan de
slag. Je kan kiezen uit twee verschillende producten om mee te werken:
SAM labs, of Neuron (Makeblock). Enthousiast? Inschrijven maar!

Heb je altijd al eens door de Bib willen sluipen na sluitingstijd? De lichten
zijn uit en er is niemand in de buurt... of toch wel...? Tijdens deze spannende Halloweenavond lees je natuurlijk een spannend verhaal (of twee)
en ga je daarna op speurtocht tussen de boekenrekken met alleen een
zaklamp als hulpmiddel. Wie weet wat je allemaal tegenkomt onderweg.
Durf jij het aan? Haal je heksenhoed uit de verkleedkist en schrijf je in.
Woensdag 30 oktober van 19.30 tot 20.30 u.
Geboortejaren 2007 - 2013
Jeugdafdeling van de Bib
Kosteloos
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

Donderdag 31 oktober van 13 tot 15 u.
Geboortejaren 2007 – 2009
Jeugdafdeling van de Bib
Kosteloos
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com
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AANBOD VAN VORMINGPLUS OOST-BRABANT

RUGZORG, GEEN ZORGRUG
Vraag je je wel eens af hoe je op een rugvriendelijke manier kunt zitten,
staan en bewegen? En welke oefeningen je thuis en op het werk kan
doen om rugpijn en overbelasting tegen te gaan? Kinesitherapeute
Viviane Wolfs van de Limburgse Rug- en Nekkliniek campus Salvator
helpt je op weg om je rug beter te leren kennen. Je krijgt praktische tips
en leert oefeningen.
Woensdag 16 en 23 oktober van 19 tot 22 u.
Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum
41 euro (31 euro reductieprijs)
Meebrengen: een matje (type yogamatje)
Meer info en verplicht inschrijven: info@vormingplusob.be, www.
vormingplusob.be, 016 52 59 00

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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(UPC KULeuven, Campus Kortenberg)

MOVIE BLUES: GIRL

GIRL vertelt een confronterend en ontroerend verhaal over identiteit en gender. De film laat je binnenkijken in het leven van de 15-jarige Lara, die het
wil maken als ballerina. Daarvoor trotseert ze de wereld maar vooral haar
lichaam dat tegenstribbelt. Lara ondervindt dagelijks de grand écart tussen
de realiteit van haar mannelijke biologie en haar vrouwelijke identiteit.
Inleiding door Dr. Lut De Rijdt – psychiater. Zij zal vanuit haar expertise
toelichting geven bij deze erg aangrijpende film. Iedereen welkom!
Woensdag 2 oktober om 20 u.
Congrescentrum UPC KULeuven, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Kosteloos, gelegenheid tot napraten bij een glaasje
Meer info en aanmeldingen (niet verplicht, wel handig): movieblues@upckuleuven.be

Movie Blues = films ‘met een link naar geestelijke gezondheidszorg’
Noteer alvast in je agenda: op 11 december ‘Happy End’ (meest
recente film van Michael Haneke)

(Gezinsbond Meerbeek)

GROTE TWEEDEHANDSBEURS

Op zaterdag 5 oktober kan je lekker komen snuisteren op de grote
tweedehandsbeurs van de Gezinsbond Meerbeek. Drank en versnaperingen te verkrijgen aan democratische prijzen. Gratis toegang voor kopers.
Iedereen hartelijk welkom!

(VZW Bonzaï)

BONZAÏ ANIMEERT HET KLOKSTAMINEE

Op zaterdag 5 oktober zet Bonzaï het nieuwe werkjaar in.
Met het jaarthema ‘Van niets naar Iets’ zal Bonzaï dit jaar de schepping
onder de aandacht brengen. Om 16 u. wordt het werkjaar afgetrapt met
een gezinsactiviteit – inspiratiemoment – gezellig samen eten.
Vanaf 19 u. zet Bonzaï de deuren van het Klokstaminee open voor iedereen. Kom gezellig iets drinken en wat bijpraten met familie en vrienden,
buren, dorpsgenoten, … Je kan die avond ook kennis maken met wat
Bonzaï voor jou, je gezin, je catechesegroep, … kan betekenen. De
opbrengst van de avond gaat integraal naar de verdere uitbouw van de
Godly Play-ruimte in de kerk van Kwerps.

Indien je een standje met speelgoed, boeken, babyspullen, dvd’s, ... wil
uitbaten, is de verkoop voor eigen rekening. Een tafel reserveren kan via
Gaby Penninckx, 0478 91 89 50, penninckx-gaby@hotmail.com. Leden
kunnen (een) tafel(s) reserveren aan 5 euro per tafel, niet-leden aan 7 euro
per tafel, en dit tot maandag 30 september of tot de zaal vol is. Reservatie
van (een) tafel(s) is pas definitief na storting van het correcte bedrag op
rekeningnummer BE 61 7340 0270 7117, met vermelding van naam, aantal
tafels en eventueel lidnummer.
Zaterdag 5 oktober van 13 tot 16 u.
OC Atrium
Kosteloze toegang

Zaterdag 5 oktober om 16 u.
Ontmoetingshuis De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-kwerps
Kosteloos, drank aan democratische prijzen
Meer info: www.bonzaiwerking.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

FILMREPORTAGE: DE BALTISCHE LANDEN, PREMIÈRE

Estland, Letland en Litouwen... de Baltische landen, een naam die verwijst naar de
periode onder de heerschappij van het Russische Keizerrijk. Na de Oktoberrevolutie
in 1917 en de burgeroorlog die daar op volgde, konden de Baltische staten zich
honderd jaar geleden, in 1918, onafhankelijk verklaren. Na de Tweede Wereldoorlog
worden de Baltische landen door de Sovjetunie bezet. De russificatie wordt een
periode van terreur door de KGB. Van de bevolking kwam er geweldloos verzet, de
‘Zingende Revolutie’. Het hoogtepunt, in 1989, was de ‘Baltische Weg’, een mensenketting, van Vilnius, over Riga, tot Tallinn, 600 km lang, twee miljoen deelnemers. Het resulteerde in het herstel van hun onafhankelijkheid in 1991. In 2004
traden de landen toe tot de EU en de NAVO, in 2007 tot de Schengenzone. Enkele
jaren later voerden ze de euro in. De historische centra van de drie hoofdsteden
staan op de lijst van UNESCO werelderfgoed.
Vrijdag 11 oktober van 20 tot 22.30 u.
Congrescentrum UPC KULeuven, Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg
7 euro, 6 euro leden
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg/activiteiten, 02 759 84
66, 0475 31 57 29 of kortenberg@vtbkultuur.be

(Davidsfonds)

VERS GEPERST

Davidsfonds organiseert het jaarlijkse evenement ‘Vers Geperst’ op zaterdag 12 oktober van 14 tot 17 u. in OC De Zolder in Erps-Kwerps.
Snuisteren in de nieuwe boekencollectie, praten over de geplande lokale
activiteiten van Davidsfonds, bladeren in Davidsfonds-brochures vol nieuwe
cultuurevenementen, -lezingen en -reizen, kortom een boeiend samenzijn.
Bij aankomst serveert het Davidsfonds een lekker ‘Vers Geperst’ sinaasappelsapje. Nababbelen gebeurt bij een koffie, thee, frisdrank of wijntje.
Breng vrienden en buren mee want Davidsfonds verwelkomt graag en
vrijblijvend alle geïnteresseerden!
Voor ieder lidmaatschap op zaterdag 12 oktober krijg je een gratis boek of
cd direct mee! Vrije keuze uit 6 exemplaren, zolang de voorraad strekt.
De bestelde boeken zullen kunnen afgehaald worden in het Babbelcafé De
Klok in Erps-Kwerps op zaterdag 9 november van 19 tot 21 u. Iedereen van
harte welkom.

Zaterdag 12 oktober van 14 tot 17 u.
OC De Zolder
Kosteloos
Meer info: erps-kwerps@davidsfonds.net
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(Oxfam Wereldwinkel Kortenberg vzw)

(GO! Basisschool Hertog Jan Kortenberg)

Kom naar de Wereldwinkel en ruil
een lege chocoladeverpakking
Zet je tanden
van om het even welk merk voor
in de strijd
voor eerlijke
een Bite to Fight-chocoladetablet
chocolade
van 200 g.
En laat meteen je stem horen ... of
liever, lezen! Stuur samen met
duizenden andere bezorgde consumenten een boodschap naar
de sleutelpersonen in de
Belgische chocoladesector. Bij de nieuwe Bite to Fight-tablet krijg je een postkaart
om meteen in de Oxfam-brievenbus te deponeren. Hiermee herinner je de
Belgische chocoladesector aan hun gemaakte engagementen en voer je samen de
druk op om alle Belgische chocolade eerlijk te maken.

Fan van pasta en zin om een avondje niet te moeten koken? Kom dan naar
het alom bekende en gewaardeerde pastafestijn van GO! Basisschool
Hertog Jan Kortenberg! Ontdek de school, ontmoet nieuwe mensen, praat
bij met ex-klasgenoten of bekenden bij een dampend bord heerlijke pasta
en een goed glas wijn. Allen welkom op zaterdag 12 oktober van 17 tot
20 u. in de refter van de school!

WERELDWINKELDAG = RUILEN EN ACTIEVOEREN

ed.oww. JL19 - 117 • 08677 • Verantw. uitgever: Thomas Mels, Ververijstraat 15, B - 9000 Gent

#BiteToFight

PAST(D)A?

Zaterdag 12 oktober van 9.30 tot 16.30 u.
Oxfam Wereldwinkel, Leuvensesteenweg 258A,
Kortenberg
Kosteloos
www.oww.be/kortenberg, kortenberg@oww.be

Zaterdag 12 oktober van 17 tot 20 u.
GO! Basisschool Hertog Jan, Kerkhoflaan 28, Kortenberg
Meer info: www.hertogjan.be of secretariaat@hertogjan.be

(Popkoor Dames en Heren o.l.v. Jan De Koninck)

ON THE MOVE MET POPKOOR DAMES EN HEREN: NIET TE MISSEN!

Na het succesvol concert ‘Crossroads’ in oktober 2017 staat het popkoor
Dames en Heren uit Erps-Kwerps opnieuw klaar voor een wervelende
show. Het repertoire is opnieuw uitgebreid, de stemmen extra gesmeerd
en ditmaal performt het koor niet één, maar twee keer!
Onder leiding van Jan De Koninck biedt Popkoor Dames en Heren een
swingend concert, een mengeling van pop uit vroegere en recente tijden,
ballades en meezingbare medleys overgoten met enthousiasme en aanstekelijke choreo's. De regie is in handen van Rudi Giron, gekend als acteur
in musicals en tv-series.
Wil je genieten van een vijfstemmig repertoire, swingen op Abba, ‘Shape
of You’ of ‘Uptown Funk’ en lichtjes wegdromen met ‘Leave a Light On’ of
het Zuid-Afrikaanse ‘Shosholoza’? Laat je dan verrassen door het concert
‘Dames en Heren on the move’ op zaterdagavond 12 oktober om
19.30 u. en zondagnamiddag 13 oktober om 14.30 u. in GC Colomba
te Kortenberg. Tickets in voorverkoop kosten 12,5 euro, aan de kassa 15
euro. Kinderen tot 12 jaar, 6 euro.

Zaterdag 12 oktober om 19.30 u. en zondag 13 oktober om 14.30 u.
GC Colomba
15 euro, 12,5 euro VVK, 6 euro kinderen tot 12 jaar
Meer info en tickets: www.damesenheren.be
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(De Jonge Fanfare Meerbeek)

HERFSTCONCERT

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert De Jonge Fanfare van Meerbeek op
zaterdag 12 oktober haar herfstconcert. De KH Sint-Hubertus Elewijt
neemt het tweede deel van deze muzikale avond voor zijn rekening. Als
muziekliefhebber mag je deze fijne avond zeker niet missen. De Jonge
Fanfare Meerbeek verwacht je op 12 oktober vanaf 19.30 u. in OC Atrium
in Meerbeek. Kaarten zijn te verkrijgen bij de muzikanten of
via infodvsdjf@gmail.com.

(Femma en Gezinsbond Erps-Kwerps)

TWEEDEHANDS SPEELGOEDBEURS

Schrijf zondag 13 oktober alvast in je agenda, want dan kan je met je
speelgoed en babyspullen weer terecht op de jaarlijkse speelgoedbeurs.
Bijkomend wordt ook baby- en kinderkleding tot 6 jaar verkocht. Je kan
gewoon rondkijken en/of zelf verkopen.
Vanaf 8 u. kan je binnen om alles klaar te zetten. De verkoop vindt plaats
tussen 9 en 11.30 u. Zelf kan je dan ondertussen bij een kopje koffie kennismaken met Femma en Gezinsbond Erps-Kwerps.

Zondag 13 oktober vanaf 8 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
6 euro, 4 euro leden, 5 euro kleine tafel, 3 euro leden kleine tafel
Inschrijven is niet nodig
Meer info: 02 759 44 23 (Annemie Magnus, tussen 18 en 20 u.),
annemie.magnus@telenet.be of 02 759 98 67 (Christiane Boerjan),
boerjanc@gmail.com

Zaterdag 12 oktober om 19.30 u.
OC Atrium
7 euro, 6 euro VVK, -12-jarigen kosteloos
Meer info en kaarten: infodvsdjf@gmail.com

(vtbKultuur Kortenberg)

HERFSTCONCERT MET NIKOLAAS KENDE
(PIANO) EN JOLENTE DE MAEYER (VIOOL):
BEETHOVEN 250

Een van de toonaangevende Belgische violisten, Jolente De Maeyer, wordt
geprezen om haar virtuositeit en haar doorleefde interpretaties. Ze is een
zeer veelzijdige artiest, onderscheiden met verschillende prijzen en uitmuntende kritieken voor zowel haar optredens als haar opnames.
Nikolaas Kende wordt geroemd om zijn poëtisch spel en oprechte, passionele muzikaliteit. Kritieken prezen zijn gevoelig en visionair muzikantschap. Als solist en als kamermuziekpartner is hij een veel gevraagde pianist op de internationale podia.

Programma:
Ludwig van Beethoven
• Sonate nr. 8 voor viool en piano op. 30 nr. 3
• Sonate nr. 9 voor viool en piano op. 47 ‘Kreutzer’
Lera Auerbach, Preludes voor viool en piano (tussendoor)
Zondag 20 oktober van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
20 euro, 18 euro VVK, 16 euro leden VVK
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg, kortenberg@vtbkultuur.be of
02 759 84

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2019

24
(Lions Kortenberg)

WIJN, LEKKER EN SOCIAAL! 28STE WIJNWEEKEND
Lions Kortenberg organiseert zijn 28ste
wijnweekend om over financiële middelen te beschikken voor zijn projecten.
Lions Kortenberg zet zich in tegen
armoede, diabetes en kanker, voor het
milieu en voor blinden, en tracht mensen
en hun omgeving betere kansen te
geven. Lions Kortenberg focust daarbij
op de jeugd.

De noden van kanszoekenden en minderbedeelden zijn immers groter dan we denken.
Deze houden zich vaak schuil achter gesloten deuren. Door een intense samenwerking
met het Welzijnshuis Kortenberg en sociale
instellingen kan ook jij samen met Lions
Kortenberg een bijdrage leveren om deze
problemen wat te verlichten.

Kom vrijblijvend gratis wijnen proeven en bestel als een wijn je weet te
bekoren. Bedankt voor je bezoek!
Zaterdag 26 oktober van 14 tot 20 u. en zondag 27 oktober van 11 tot 17 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info: www.lionsclubkortenberg.be, 0496 20 12 90,
lionskortenberg2@gmail.com

(De Witte Merel Everberg)

59STE VOGELTENTOONSTELLING
De Witte Merel Everberg organiseert op zaterdag 26 en zondag 27
oktober de jaarlijkse vogeltentoonstelling in het OC Oud Gemeentehuis
in Everberg. Op zaterdag wordt er vanaf 19 u. gestart, op zondag van 7 tot
20 u. Op zondag vindt van 7 tot 13 u. ook een grote vogelverkoop plaats.
Inkom kosteloos. Meer info: 0496 57 37 02.

(De Witte Merel Everberg)

HOBBY- EN AMBACHTENBEURS

De Witte Merel Everberg organiseert op zondag 27 oktober vanaf 9 tot
18 u. een hobby- en ambachtenbeurs in de vergaderzaal, cafetaria en een
gedeelte in de grote zaal van OC Oud Gemeentehuis. Hier vindt tevens de
vogeltentoonstelling plaats. Er zijn minimum 15 standhouders van de
streek. Inkom kosteloos. Meer info: 0496 57 37 02.

(Erfgoedhuis Kortenberg)

LEZING: ANEKDOTES 100 JAAR KORTENBERG

Standaard Boekhandel viert dit jaar zijn honderdste verjaardag en het
Erfgoedhuis Kortenberg linkt daar graag een lezing aan over de geschiedenis van onze eigen gemeente Kortenberg aan. Tijdens de jaarlijkse openboekdagen zal voormalig burgemeester dhr. Vannoppen je de belangrijkste historische feiten en anekdotes vertellen van de laatste 100 jaar in en
rond de gemeente. Ook benieuwd naar de verhalen? Je wordt verwelkomd
met een hapje en een drankje. Graag tot dan!
Zondag 27 oktober van 15.30 tot 17.30 u.
Standaard Boekhandel, Leuvensesteenweg 393, Kortenberg
Meer info: home.scarlet.be/~salens1/

(Toerisme Vlaams-Brabant)

SUGGESTIEWANDELINGEN OP HET WANDELNETWERK DEMER EN DIJLE

Toerisme Vlaams-Brabant realiseerde eind 2018 het bewegwijzerde wandelnetwerk Demer en Dijle in de gemeenten Aarschot,
Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg, Rotselaar en Steenokkerzeel.
In Kortenberg liggen nu twee mooie suggestiewandelingen op het nieuwe wandelnetwerk, namelijk de Vliegtuigen- en de Silsomboswandeling.
Zin om even een uurtje te wandelen en daarna iets te drinken bij de plaatselijke horeca? Dan is dit wellicht iets voor jou.
Volg voor de Vliegtuigenwandeling knooppunten 80 – 81 – 83 – 82 – 81 – 80 en
voor de Silsomboswandeling 86 – 108 – 109 – 87 – 88 – 89 – 85 – 86.
Wandelkaartjes kunnen kosteloos afgehaald worden aan de UiTbalie in de Bib.
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Jaks !
(Jeugdraad Kortenberg)

TOERNEE GENERAL-WEEKEND
De jeugdraad is een adviesraad van de gemeente waarin leden van de
verschillende jeugdverenigingen en jeugdhuizen zetelen, maar waaraan
ook onafhankelijke jongeren kunnen deelnemen. Het doel van de jeugdraad is om het gemeentelijk beleid advies te geven over jeugdaangelegenheden en over de planning en de bouw van aangepaste infrastructuur. Deze adviezen worden verleend op initiatief van de jeugdraad of op
verzoek van de gemeentelijke overheid.

De ‘TG Kidsnamiddag’ staat open voor alle kinderen uit Groot-Kortenberg
tussen 6 en 12 jaar. Kinderen kunnen hier de verschillende jeugdbewegingen uit Kortenberg leren kennen. Kinderen uit jeugdbewegingen mogen
dus zeker hun vriendjes meenemen die niet zijn aangesloten. Ook voor de
allerkleinsten zal er animatie voorzien worden. Ouders kunnen van dit alles
meegenieten aan het TG-café dat gedurende de hele TG Kidsnamiddag
open zal zijn.

De jeugdraad komt één keer per maand samen om alle zaken die de
leden bezighouden te bespreken en indien nodig adviezen te schrijven.
De jeugdraad wil het contact, overleg en de samenwerking tussen de
plaatselijke jeugd en de verenigingen bevorderen, alsook de samenwerking tussen de gemeente en de jeugdverenigingen. Hiervoor
organiseert de jeugdraad het Toernee General-weekend dat dit jaar
aan zijn 21ste editie toe is!

Kom dus zeker jouw jeugdbeweging vertegenwoordigen.
Ouders blijven gedurende de hele activiteit verantwoordelijk voor hun kinderen.

Elk jaar organiseert de jeugdraad in samenwerking met de jeugdverenigingen
en jeugdhuizen het Toernee General-weekend. Tijdens dit feestweekend
organiseren de leden op zaterdagmiddag en -avond activiteiten voor de jonge
en iets minder jonge jeugd van Kortenberg om op zaterdagavond af te sluiten
met een knalfuif.
Zaterdagnamiddag 26 oktober om 14 u.
Op zaterdag 26 oktober organiseert
de jeugdraad haar jaarlijkse ‘TG
Kidsnamiddag’. Deze zal dit jaar plaatsvinden aan de Chirolokalen in Everberg.
Dit jaar pakt de jeugdraad het ietsje
anders aan. Op de terreinen van Chiro
Flurk, de speeltuin en de parking zal je
verschillende standjes kunnen ontdekken.
Iedere stand omvat typische activiteiten voor de jeugdbeweging die deze
stand openhoudt. Hier kunnen kinderen meedoen aan verschillende activiteiten om zo hun jeugdbeweging te vertegenwoordigen. Zo wordt ontdekt welke jeugdbeweging ‘de beste’ is. Worden het de Scouts & Gidsen
van Kortenberg, de Chiro van Erps-Kwerps of toch Chiro Flurk uit Everberg?

Zaterdag 26 oktober van 14 tot 17 u.
Chiro Flurk Everberg, Annonciadenstraat, Everberg
Kosteloos
Meer info: www.facebook.com/Jeugdraad-Kortenberg
Zaterdagavond 26 oktober om 21 u.
Het weekend wordt in stijl afgesloten met een knalfuif in de polyvalente
zaal in Erps-Kwerps. Haal je dansbenen van onder het stof en kom mee
feesten!
Tickets (5 euro) verkrijgbaar via de Facebookpagina van Jeugdraad
Kortenberg, via de leiding van de jeugdverenigingen of aan de toog van
jeugdhuis Den Aap, jeugdhuis Den Uyl en jeugdhuis ’t Excuus.
Denk eraan: Op deze fuif geldt een ‘Safe Party Zone’.
Neem dus zeker je identiteitskaart mee. Meer info over de
Safe Party zone: www.kortenberg.be/safe-party-zone-label

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2019

26

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.
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Di 01/10/19
van 09:00 tot 10:30

Start Italiaans voor
halfgevorderden

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

€ 163 (cursusmateriaal inbegrepen),
sociaal tarief met vrijetijdspas,
lepoudrebernadette@gmail.com, 0477 66 81 64,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 30 70,
www.welzijnshuiskortenberg.be

Di 01/10/19
van 10:30 tot 12:00

Start Franse praatgroep

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

€ 104,50 (cursusmateriaal inbegrepen),
sociaal tarief met vrijetijdspas,
lepoudrebernadette@gmail.com, 0477 66 81 64,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10,
www.welzijnshuiskortenberg.be

Di 01/10/19
van 14:00 tot 16:00

Spaans voor beginners

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

€ 160 (cursusmateriaal inbegrepen), sociaal tarief
met vrijetijdspas, ana.moreno@gmail.com,
0494 40 34 88, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10, www.welzijnshuiskortenberg.be

Di 01/10/19, 08/10/19,
15/10/19 en 22/10/19
van 19:30 tot 20:30

Zumba

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Woe 02/10/19
van 10:00 tot 12:00

Spaans voor gevorderden

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

€ 160 (cursusmateriaal inbegrepen), sociaal tarief
met vrijetijdspas, ana.moreno@gmail.com,
0494 40 34 88, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10, www.welzijnshuiskortenberg.be

Woe 02/10/19,
09/10/19, 16/10/19,
23/10/19 en 30/10/19
van 11:30 tot 14:00

Dorpsrestaurant

Dienstencentrum
Kortenberg

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 22, Erps-Kwerps

€ 8,
www.welzijnshuiskortenberg.be,
02 755 30 70

Woe 02/10/19
van 13:00 tot 14:00

Fiets graveren

Gemeente Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Kosteloos

Woe 02/10/19
van 14:00 tot 15:00

Voorleesuurtje: Oei, een vlek! Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Woe 02/10/19
om 20:00

Movie Blues: Girl

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

UPC KULeuven,
Campus Kortenberg

Congrescentrum UPC KULeuven, Kosteloos,
Leuvensesteenweg 517,
movieblues@upckuleuven.be
Kortenberg

Woe 02/10/19, 09/10/19, Pilates
16/10/19 en 23/10/19
van 20:00 tot 21:00

KVLV Meerbeek

OC Atrium

Do 03/10/19
van 13:30 tot 16:30

KVLV Everberg

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

Creatieve hobbyclub

kvlv.meerbeek@yahoo.com
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Do 03/10/19 en
do 10/10/19
van 19:45 tot 22:00

Danssessies 'Afterworkparty' Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

Za 05/10/19
van 08:05 tot 19:00

Daguitstap:
Land van Bruegel

Vertrek OC Berkenhof (autocar) € 65, € 60 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, 0475 31 57 29

Van za 05/10/19
tot ma 07/10/19

Winterkermis in Kortenberg

vtbKultuur Kortenberg

€ 20, € 14 leden,
kpt@skynet.be, 02 759 85 25 (tussen 19 en 22 u.)

Dr.V. De Walsplein, Kortenberg

www.kortenberg.be

Za 05/10/19 en 19/10/19 Lessen kantklossen
van 09:00 tot 16:00

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

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

Za 05/10/19
van 13:00 tot 16:00

Grote tweedehandsbeurs
voor speelgoed

Gezinsbond Meerbeek

OC Atrium

€ 7 per tafel niet-leden, € 5 euro per tafel leden,
0478 91 89 50, penninckx-gaby@hotmail.com

Za 05/10/19
om 16:00

Bonzaï animeert het
Klokstaminee

VZW Bonzaï

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

Kosteloos,
www.bonzaiwerking.be

Zo 06/10/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein, Kortenberg

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

Zo 06/10/19
van 14:00 tot 17:00

Fietsen in Kortenberg is meer Dienst Vrije Tijd i.s.m.
dan Fietssnelweg F3
Gidsenbond Dijleland

Administratief Centrum

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

Zo 06/10/19
van 14:00 tot 16:30

Repair Café

Repair Café Kortenberg

CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg

repaircafe.org/locations/repair-café-kortenberg,
0473 87 80 13

Ma 07/10/19, 14/10/19, KVLV Everberg wandelt!
21/10/19 en 28/10/19
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

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

Ma 07/10/19
van 19:30 tot 22:30

Demo kookles:
wokken, lekker en snel

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat, Everberg

€ 6, € 3 leden, 02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com, www.kvlv-everberg.be

Di 08/10/19
van 10:30 tot 12:00

Start Italiaans voor
gevorderden

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

€ 104,50 (cursusmateriaal inbegrepen),
sociaal tarief met vrijetijdspas,
lepoudrebernadette@gmail.com, 0477 66 81 64,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 30 70,
www.welzijnshuiskortenberg.be

Woe 09/10/19
om 14:00

Regiowandeling
Boortmeerbeek

Gidsenbond Dijleland

Sint-Antonius-Abtkerk,
Dorpplaats 1, Boortmeerbeek

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

Woe 09/10/19
van 19:30 tot 21:00

Lezing en klassiek concert:
On the Rhythmic Wing of
Gershwin

Stad Leuven i.s.m. UPC
KULeuven Kortenberg

UPC KULeuven, campus
Kosteloos,
Kortenberg, Leuvensesteenweg 016 27 25 99,
517, Kortenberg
inschrijven verplicht

Vrij 11/10/19
van 20:00 tot 22:30

Filmreportage:
De Baltische Landen,
première

vtbKultuur Kortenberg

Congrescentrum UPC KULeuven, € 7, € 6 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
Leuvensesteenweg 517,
kortenberg@vtbkultuur.be,
Kortenberg
02 759 84 66, 0475 31 57 29

Za 12/10/19
van 09:30 tot 16:30

Wereldwinkeldag =
ruilen en actievoeren

Oxfam Wereldwinkel
Kortenberg vzw

Oxfam Wereldwinkel,
Leuvensesteenweg 258A,
Kortenberg

Kosteloos,
www.oww.be/kortenberg,
kortenberg@oww.be

Za 12/10/19
van 14:00 tot 17:00

Vers Geperst

Davidsfonds

OC De Zolder

Kosteloos,
erps-kwerps@davidsfonds.net

Za 12/10/19
van 17:00 tot 20:00

Past(d)a?

GO! Basisschool Hertog GO! Basisschool Hertog Jan,
Jan Kortenberg
Kerkhoflaan 28, Kortenberg

www.hertogjan.be,
secretariaat@hertogjan.be
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Za 12/10/19 van 19:30 On the move met Popkoor
tot 21:30 en zo 13/10/19 Dames en Heren:
van 14:30 tot 16:30
niet te missen!

Popkoor Dames en Heren GC Colomba
o.l.v. Jan De Koninck

€ 15, € 12,50 VVK, € 6 kinderen tot 12 jaar,
www.damesenheren.be

Za 12/10/19
om 19:30

Herfstconcert

De Jonge Fanfare
Meerbeek

OC Atrium

€ 7, € 6 VVK, -12-jarigen kosteloos,
infodvsdjf@gmail.com

Za 12/10/19
om 19:30

Nacht van de Duisternis

Dienst Duurzaamheid

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

Zo 13/10/19
van 08:30 tot 19:00

Daguitstap: Het Jeruzalem
van het Noorden

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof (autocar) www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Van zo 13/10/19 tot
ma 14/10/19

Winterkermis in Meerbeek

Sint-Antoniusstraat, Meerbeek

www.kortenberg.be

Zo 13/10/19
van 09:00 tot 11:30

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

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

€ 6, € 4 leden Femma/Gezinsbond, € 5 voor kleine
tafel, € 3 leden Femma/Gezinsbond kleine tafel,
annemie.magnus@telenet.be,
02 759 44 23, 02 759 98 67

Di 15/10/19
van 9:00 tot 16:00

Sporteldag (55+)

Dienst Sport

Sporthal Colomba

€ 4, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Di 15/10/19
van 20:00 tot 22:00

Infoavond provinciale
groepsaankoop isolatie,
ramen, zonnepanelen en
warmtepompen

Klimaatnetwerk Vlaams- Administratief Centrum,
Brabant en IGO
vergaderzaal 3.1

Kosteloos,
0498 17 32 89

Woe 16/10/19
van 14:00 tot 16:00

Kindergemeenteraad

Dienst Jeugd

Inschrijven jeugd@kortenberg.be,
02 755 30 70

Woe 16/10/19 en
woe 23/10/19
van 19:00 tot 22:00

Rugzorg, geen zorgrug

Dienstencentrum i.s.m. Lokaal Dienstencentrum
Vormingplus
Oost-Brabant

€ 41 voor beide sessies,
info@vormingplusob.be,
www.vormingplusob.be, 016 52 59 00

Woe 16/10/19

Bloemschikclub

Femma Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

€ 10, € 7 leden, 02 759 44 23,
www.femma.be/nl/groep/erps-kwerps

Woe 16/10/19
vanaf 20:00

Thema-avond
Politiezone HerKo
Diefstal(preventie) - Ontmoet
de burgemeester en de
korpschef van de politiezone

GC Colomba

Kosteloos, deelnemen enkel na inschrijving via
pz.herko.diefstal@police.belgium.eu
of via 016 85 34 00

Do 17/10/19
om 20:00

Lezing door dr. Luc Colemont: Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
'Geef darmkanker geen kans'

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

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

Mantelzorgwerking praatgroep:
Omgaan met dementie

Lokaal Dienstencentrum OC Berkenhof, lokaal 1.8
i.s.m. S-Plus

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

Zo 20/10/19
van 08:15 tot 18:00

Dagtocht 20 km te Bévercé
(Malmédy)

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Kosteloos, 0495 90 59 41,
www.witlooftrekkers.be

Zo 20/10/19 om 10:00

Eerste solidariteitsveiling

Wereldraad Kortenberg GC Colomba

Administratief Centrum,
Raadzaal

Dr. V. De Walsplein, Kortenberg

Kosteloos, alsichcan1432@gmail.com
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Zo 20/10/19
van 10:30 tot 12:00

Herfstconcert met Nikolaas
Kende (piano) en Jolente
De Maeyer (viool):
Beethoven 250

vtbKultuur Kortenberg

Oude Abdij Kortenberg,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 20, € 18 VVK, € 16 leden VVK,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66

Di 22/10/19 en
woe 23/10/19

Bloemschiklessen

Die Blomme

GC Colomba

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

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

Thema-avond voor
reanimatie en defibrillatie

Rode Kruis Kortenberg

OC De Zolder

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

Woe 23/10/19
om 14:00

Regiowandeling Kraainem

Gidsenbond Dijleland

Sint-Pancratiuskerk, Arthur
Dezangrélaan, Kraainem

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

Woe 23/10/19 tot
zo 27/10/19

5-daagse vtbKultuurtrip:
La Rioja (met Bilbao en
Santander)

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof

€ 1035,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Vrij 25/10/19
om 20:00

Film in de Bib: 'Us'

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Vrij 25/10/19
van 20:00 tot 22:00

Creales 'kerstengeltje'

KVLV Everberg

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

Za 26/10/19
om 10:00

Digidokter: Betalen met je
Bibliotheek Kortenberg Administratief Centrum, zaal 1.1 Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
smartphone, is dat wel veilig?
(eerste verdieping)
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Za 26/10/19
van 14:00 tot 17:00

Toernee GeneralKidsnamiddag

OC Oud Gemeentehuis

Jeugdraad Kortenberg

Chiro Flurk Everberg,
Annonciadenstraat, Everberg

Kosteloos,
www.facebook.com/Jeugdraad-Kortenberg

Za 26/10/19 van 14:00 Wijn, lekker en sociaal!
tot 20:00 en zo 27/10/19 28ste wijnweekend
van 11:00 tot 17:00

Lions Club Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos,
www.lionsclubkortenberg.be,
0496 20 12 90, lionskortenberg2@gmail.com

Za 26/10/19 om 19:00 en 59ste vogeltentoonstelling
zo 27/10/19 van 07:00
tot 20:00

De Witte Merel Everberg OC Oud Gemeentehuis

Kosteloos,
0496 57 37 02

Za 26/10/19 om 21:00

Toernee General-fuif

Jeugdraad Kortenberg

€ 5, www.facebook.com/Jeugdraad-Kortenberg

Zo 27/10/19
van 09:00 tot 18:00

Hobby- en ambachtenbeurs De Witte Merel Everberg OC Oud Gemeentehuis

Kosteloos,
0496 57 37 02

Zo 27/10/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
Veltem

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Kosteloos, 02 759 87 19,
www.witlooftrekkers.be

Zo 27/10/19
van 15:30 tot 17:30

Lezing: Anekdotes 100 jaar
Kortenberg

Erfgoedhuis Kortenberg Standaard Boekhandel,
Leuvensesteenweg 393,
Kortenberg

Van ma 28/10/19 tot
do 31/10/19
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids +
Dienst Vrije Tijd
A-teens: Weddenschap versus
Wetenschap

Sporthal Colomba

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

Van ma 28/10/19
tot woe 30/10/19
van 09:00 tot 16:00

Mountainbike driedaagse

Sporthal Colomba

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

Dienst Vrije Tijd

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Dr. V. De Walsplein, Kortenberg

home.scarlet.be/~salens1/
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GC Colomba

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

ZAP:
Dienst Vrije Tijd
Skiën of snowboarden in Peer

Vertrek parking GC Colomba,
Snow Valley Peer

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

Ma 28/10/19
van 19:30 tot 22:30

Bloemschikken

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Di 29/10/19
van 13:00 tot 15:00

Workshop Scratch Jr.

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos,
kortenberg.kwandoo.com

Di 29/10/19
van 20:00 tot 22:00

Wijnavond: Gedroogde
hammen en hun wijnen

vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

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

Woe 30/10/19
van 13:30 tot 16:30

Creanamiddag: kleuren

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Woe 30/10/19
van 19:30 tot 20:30

Een spannende speurtocht

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos,
kortenberg.kwandoo.com

Do 31/10/19
van 13:00 tot 15:00

Workshop:
The Internet of Things

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos,
kortenberg.kwandoo.com

Do 31/10/19
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/

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

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij een
bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur deze naar
zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s doorstuurt, betekent
dit dat u 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 november 2019. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 september 2019
worden ingediend. Voorstellen voor het decembernummer van Zoeklicht
moeten ten laatste op 25 oktober 2019 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 27 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.
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Bericht
vandaag 15:16

Op 3 oktober test Kortenberg BE-Alert.
Bericht
vandaag 15:18

Schrijf u in via www.be-alert.be

