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Naam
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Praktische
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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)
Nieuwe regeling: centraal telefoonnummer: 02 899 60 66
Wanneer u naar dit nummer belt, wordt u doorgeschakeld naar
de dierenarts van wacht.

Pensioenzitdagen

Huisvuilkalender

Vrijdag 5 juni: huisvuil en gft
Maandag 8 juni: pmd en papier en karton
Vrijdag 12 juni: gft
Maandag 15 juni: zachte plastics en oude metalen (op afroep)
Vrijdag 19 juni: huisvuil en gft
Woensdag 24 juni: grofvuil (op afroep, betalend)
Vrijdag 26 juni: gft
Maandag 29 juni: pmd en papier en karton
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reinigen kolken en veegbeurt Leuvensesteenweg
centrum Kortenberg
Maandag 8 juni

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 3 juni van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Tijdelijk verplicht op afspraak: 02 254 11 40

Ombudslijn gemeente

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

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.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Gemeentelijk crisisnummer

Maandag 1 juni 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 telefonisch contact op te nemen om
een afspraak vast te leggen: 02 755 23 20.

Spreekuur Wonen in het hart van Midden-Brabant
Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket van
‘Wonen in het hart van Midden-Brabant’. Woonwijzer is bereikbaar
op 0471 850 377 of via huisvesting@kortenberg.be. Iedere woensdag is er spreekuur van 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum.

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

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 4 MEI 2020
De gemeenteraad nam kennis van:
• de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de gemeente Kortenberg
door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.
• de budgetten 2020 van de kerkfabrieken in Kortenberg.
De gemeenteraad bekrachtigde:
• de politieverordening over de voorrangsregels voor zorgpersoneel bij
voedingswinkels, supermarkten en apotheken zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.
De gemeenteraad besliste:
• om naar aanleiding van de coronamaatregelen de aanvraagtermijn bij de
gemeentelijke dienst Burgerzaken voor de tussenkomst in de telefoon
kosten voor bejaarden en andersvaliden en voor de sociaal-pedagogische
premie aan andersvaliden uitzonderlijk te verlengen tot 30 juni 2020.
• om Wim Moons als effectief lid en Frie De Greef als plaatsvervangend
lid af te vaardigen in het beleids- en kredietcomité met betrekking tot
het Energiehuis in het kader van de samenwerking tussen de gemeente
Kortenberg en IGO.
De gemeenteraad keurde goed:
• de stopzetting van de huidige interlokale vereniging voor drugs- en
alcoholpreventie H3K en de start van de intergemeentelijk preventiewerking Leuven-Zuid.
• de samenwerkingsafspraken van de gemeentelijke basisscholen met
het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).
• de agenda’s van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
van de cvba Zefier van 11 juni 2020 en voor de algemene vergadering
- ook jaarvergadering - van Iverlek van 12 juni 2020.
• de notulen van de gemeenteraad van 9 maart 2020.
De gemeenteraad stelde aan:
• Interleuven voor de ondersteuning voor omgevingshandhaving in
Kortenberg in de periode 2020-2025. Interleuven zal wekelijks een
halve dag de omgevingshandhaving voor ruimtelijke ordening verzorgen en tweewekelijks een halve dag voor milieu.
• Interleuven voor de ondersteuning voor GIS-begeleiding in de periode
2020-2025. Interleuven zal hiervoor wekelijks een dag presteren in
opdracht van de gemeente.
De gemeenteraad ging akkoord met:
• de ondertekening van de nieuwe kaderovereenkomst met Iverlek voor
het aanbod van energiediensten ‘Fluvius Duurzame Gebouwen’.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 maart 2020.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
bekrachtigden:
• het besluit van de burgemeester om de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn te laten plaatsvinden in
digitale en besloten zitting gedurende de periode van de federale fase
in het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
keurden goed:
• de afsprakennota voor de digitale vergadering/digitale zitting van de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Volgende gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 8 juni en maandag 29 juni 2020
De gemeenteraad start om 20.30 u. en is openbaar.
De gemeenteraadszitting van 8 juni (en mogelijk ook nog de zitting
van 29 juni) zal in het kader van de maatregelen ter beperking van het
risico op besmetting met het coronavirus digitaal plaatsvinden en zonder publiek. De gemeente stelt alles in het werk om de gemeenteraad
live te kunnen streamen en zal daar in dat geval over communiceren
via de digitale kanalen. Er zal – zoals dat wel gebruikelijk is – geen
vragenuurtje kunnen plaatsvinden aansluitend op de gemeenteraadszitting. Wie toch een vraag wenst te formuleren aan de gemeenteraad,
hetzij over het algemeen belang, hetzij over punten die tijdens de
gemeenteraad van 8 juni (en mogelijk ook van 29 juni) behandeld zullen worden, dient hiervoor uitzonderlijk contact op te nemen met de
beleidsmedewerker via beleidsmedewerker@kortenberg.be of
02 755 30 70 om de te volgen procedure te bespreken.
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 Interne Ondersteuning via interneondersteuning@kortenberg.be.
De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen
vindt u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.
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Milieu
HET BELANG VAN HET VENTILEREN EN VERLUCHTEN VAN UW WONING
GEMEENTEBESTUUR

De laatste maanden hebben we meer tijd ‘in ons kot’ gespendeerd. De
lucht binnen in uw woning is vaak van veel slechtere kwaliteit dan de
buitenlucht. Het is van groot belang om correct te ventileren en bijkomend
te verluchten.
Doet u dit niet of onvoldoende? Dan kan de lucht te vochtig worden en is
er een verhoogd risico op schimmelvorming. Daarnaast raakt uw woning
ook vervuild, bijvoorbeeld door (fijn) stof. Onregelmatig verluchten en/of
ventileren kan leiden tot astma, hoofdpijn, allergieën, ... Hecht hier dus
zeker voldoende belang aan.
Ventileren doet u door voortdurend de lucht in de woning te verversen
en vervuilde lucht af te voeren. Nieuwbouwwoningen worden hiervoor
voorzien van een ventilatiesysteem. Voor bestaande woningen is dat niet
altijd mogelijk en moet er naar andere oplossingen worden gezocht.
Bij het renoveren van een bestaande woning kunt u investeren in een ventilatiesysteem of ventilatieroosters in uw nieuwe ramen. Voor deze investeringen kunt u onder bepaalde voorwaarden premies krijgen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het woonloket.
Verluchten doet u door uw raam of buitendeur gedurende een korte tijd
wijd open te zetten. Zo wordt de binnenlucht snel vervangen door verse
frisse buitenlucht. Laat dus niet de hele dag een raam op een kier staan,
maar zet twee keer per dag ramen en deuren een kwartier lang volledig
open.
Wist u dat? Bij verluchten gaat er warmte verloren, maar de aangevoerde
frisse lucht is droger en warmt daardoor sneller op dan de vochtige binnenlucht. Het energieverlies blijft dus zeer beperkt.

HIERONDER VINDT U ENKELE TIPS VOOR EEN OPTIMALE BINNENLUCHT:
• Zet tijdens het koken de dampkap aan en eventueel een raam op een
kier.
• Zet na het douchen een raam open in de badkamer. Droog ook de douchemuren (eventueel met een aftrekker) en hang uw handdoek open
om te drogen.
• Droog de was zoveel mogelijk buiten.
• Gebruik schoonmaakproducten zonder gevarensymbool en lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.
• Verlucht extra wanneer u pas geverfd hebt of nieuwe meubels hebt.
• Rook zeker niet binnen!
Hebt u verder nog vragen over uw woningkwaliteit? Voor meer
info kunt u terecht bij het woonloket van de gemeente via
huisvesting@kortenberg.be of 0471 85 03 77.
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AFVAL IN DE VUILNISBAK, OOK IN CORONATIJDEN
GEMEENTEBESTUUR

Geniet u ook zo van een wandeling of fietstochtje in deze coronatijden? Gooit u uw afval tijdens het wandelen of
fietsen netjes in een openbare vuilnisbak of houdt u het bij tot thuis? Mooi zo, want ook in deze moeilijke periode
horen lege blikjes, flesjes, sigarettenpeuken, ... thuis in de vuilnisbak en nergens anders.
Jammer genoeg komt er toch nog heel wat vuil op straat terecht. Zelfs beschermingsmateriaal zoals mondmaskers,
handschoenen en gebruikte papieren zakdoekjes vinden we her en der terug. De gemeente roept de inwoners dan
ook op om dit mogelijk besmette materiaal in de vuilnisbak te deponeren en om dit niet op parkings van supermarkten, op straat of elders te gooien.
Buiten genieten, zonder afval! Daar tekenen we voor.

PESTICIDEN? ZONDER IS GEZONDER!
GEMEENTEBESTUUR

Voor lokale besturen is het al enkele jaren verboden om nog pesticiden te
gebruiken op openbaar domein. In plaats van vergif te sproeien, wordt het
onkruid vernietigd met branders of heet water. Ook wordt er aandacht
besteed aan het anders ontwerpen van onze ruimte.
WAT ZIJN PESTICIDEN?
Pesticiden zijn producten die levende organismen doden en omvatten
fungiciden (voor de bestrijding van schimmels), insecticiden (die insecten
doden) en herbiciden (die planten doden). Pesticiden omvatten zowel
gewasbeschermingsmiddelen als biociden. Gewasbeschermingsmiddelen
dienen om planten te beschermen tegen schadelijke organismen. In alle
andere gevallen (ontsmetting, mos op het dak, wespen, ...) spreekt men
van biociden.
WAAROM ZIJN PESTICIDEN GEVAARLIJK?
Pesticiden zijn schadelijk voor mens en natuur. Ze verdelgen niet alleen de
ongewenste kruiden, maar vergiftigen ook nuttige dieren zoals bijen,
regenwormen, ... Pesticiden zijn mogelijk ook kankerverwekkend. Als het
gif in water terechtkomt, zorgt het voor vissterfte.

HOE BESTRIJD IK ONGEWENSTE KRUIDEN IN MIJN TUIN EN OP
MIJN OPRIT?
Onkruid wieden is niet het meest leuke werkje, maar het is wel effectief en
bovendien een gezonde inspanning. U kunt zich ook afvragen of elke plant
wel degelijk ‘onkruid’ is. Bijen en hommels zijn dol op klavers en madeliefjes in grasvelden en op paardenbloemen. Zelfs met distels kunt u ze plezier
doen, aangezien deze grote hoeveelheden nectar en stuifmeel bieden.
Brandnetels zijn dan weer goed voor de vlinderpopulatie, de rupsen van
verschillende vlinders hebben netels nodig als voedsel.
WAT KAN IK DOEN OM MINDER ONKRUID TE HEBBEN?
Plant een bodembedekker (kattenkruid, klimop, goudaardbei, ...) of dichte
beplanting waardoor onkruid minder kansen krijgt. Ook een mulchlaag
met houtsnippers, boomschors, stro, ... zorgt ervoor dat onkruid minder
goed kan groeien. Is er toch onkruid? Trek het dan zo snel mogelijk uit met
wortel en al.
Bij de aanleg van een terras of oprit gebruikt u een antiworteldoek waardoor de onkruidgroei wordt tegengegaan. De stenen worden best zo dicht
mogelijk tegen mekaar of in cement gelegd waardoor ongewenste plantengroei geen kans krijgt.
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DUMP OF VERBRAND GEEN AFVAL
GEMEENTEBESTUUR

Door de coronacrisis gingen in maart ook de recyclageparken voor enkele
weken dicht. Inwoners werden dus genoodzaakt om hun afval waar
mogelijk via de gewone huis-aan-huisophalingen mee te geven of zelfs
een tijdje bij te houden.
Jammer genoeg deed niet iedereen dat. Er werd in die periode meer
gesluikstort en er werden meer gevallen van ‘vuurke stook’ gemeld bij de
politie. Afval dumpen op plaatsen waar het niet mag, op momenten
waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde bakken of containers,
is verboden.
Sluikstoken = afval verbranden in open lucht. Dat is voor iedereen verboden. Dit geldt voor papier, plastic, piepschuim (isomo), autobanden, ...
maar ook voor biomassa zoals gft, houtafval en groenresten.
Overtreders die worden betrapt op sluikstorten of sluikstoken riskeren
hoge boetes. In 2019 liepen in de gemeente Kortenberg 18 mensen tegen
de lamp. Merkt u een sluikstort of een geval van sluikstoken op? Aarzel niet
om het te melden via het meldingsformulier op www.kortenberg.be.
Of neem rechtstreeks contact op met de politie.

WAT DOET U DAN WEL MET UW AFVAL?
Voor alle soorten afval bestaan alternatieven. Restafval, plastic verpakkingen, blikjes en flessen, groente-, fruit- en tuinafval geeft u mee met de
huis-aan-huisophalingen. Zelfs in coronatijden blijven deze plaatsvinden.
In het recyclagepark kunt u terecht met grofvuil, piepschuim, elektrische
en elektronische apparaten, snoeihout, ... Let wel: probeer uw bezoek uit
te stellen als het niet dringend is en houd er rekening mee dat er nog
steeds strenge veiligheidsmaatregelen gelden in het kader van de coronacrisis. Er wordt slechts een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig toegelaten
zodat de fysieke afstandsregels (‘social distancing’) te allen tijde kunnen
worden gerespecteerd. Check onze website www.ecowerf.be voor de
meest actuele richtlijnen.
MINDER AFVAL: GOED VOOR DE PORTEMONNEE
U kunt zelf ook proberen om minder afval te produceren. Het vuilnis dat er
niet is, hoeft niet te worden afgevoerd. Plak een antireclamesticker op uw
brievenbus waardoor u al heel wat papierafval van reclamefolders en gratis
kranten vermijdt. U kunt ook kiezen voor drank in glazen statiegeldflessen
zodat de pmd-zak minder snel vol is. Probeer plastic verpakkingen te vermijden bij de aankoop van groenten en fruit en neem een eigen zak/doos
mee naar de winkel. Het gft-afval kunt u composteren in een vat of bak.
Deze compostvaten of -bakken kunt u aankopen op het recyclagepark. Op
internet vindt u nog heel wat tips om uw afval op een eenvoudige manier
te beperken. Hierdoor bespaart u heel wat euro’s op uw afvalrekening.
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REGLEMENTERING ROND SNOEIEN
GEMEENTEBESTUUR

Hebt u bomen en struiken in de tuin? Wanneer snoeit u deze het best? En
wanneer is het verplicht om te snoeien? Vind hier een antwoord op uw vragen.

Boomwortels en -stronken horen niet bij het snoeihout, zij horen bij de betalende fractie die op het recyclagepark kan worden aangeboden aan 4 cent/kg.

WANNEER MOET U SNOEIEN OP DE GRENS MET HET OPENBAAR
DOMEIN?
De bestuurlijke politieverordening van Kortenberg zegt hierover dat eigenaars van bomen, beplantingen, afsluitingen en andere voorwerpen langs
de openbare weg ervoor moeten zorgen dat deze het verkeer niet kunnen
belemmeren en de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang
brengen. Bovendien mag het normale uitzicht op de openbare weg, in de
nabijheid van bochten en kruispunten niet belemmerd worden of op één
of andere manier een gevaar kunnen vormen voor de andere weggebruikers. Deze bomen en beplantingen moeten zodanig onderhouden worden
door de eigenaar zodat er geen takken over de openbare weg hangen
tenzij ze zich op minstens vier meter hoogte van de grond bevinden. De
uitstekende gedeelten moeten steeds verwijderd worden op eenvoudige
vraag van de politie.

Haagscheersel en versnipperd snoeihout kunt u via de gft-bak afvoeren
(DifTar-systeem, betalend). Grof, ongesnipperd snoeihout hoort niet in de
gft-bak, maar kan via één van de bovenstaande pistes afgevoerd worden.

WANNEER MOET U SNOEIEN OP DE GRENS MET UW BUREN?
Wanneer takken van een boom van uw buren op uw eigendom overhangen, kunt u die buur verplichten deze takken te snoeien. Opgelet: u mag
niet zelf deze takken afzagen zonder toestemming van de nabuur. Indien
wortels van een boom van uw buur op uw terrein doorschieten, mag u die
zelf weghakken. In de regel geldt dat hoogstammige bomen op minstens
twee meter van de scheiding moeten geplant worden, andere bomen en
hagen mogen op 50 cm van de scheiding staan.
WAAR NAARTOE MET UW SNOEIAFVAL
Snoeihout kunt u hergebruiken in een mooie takkenwal of takkenril: u stapelt het snoeihout tussen palen van bijvoorbeeld kastanjehout. U kunt het
ook verhakselen en gebruiken als bodembedekking, in een snipperwand
(tussen draadnet met maasbreedte 7,5 cm) of bij het thuiscomposteren.
Drie keer per jaar is er een gratis huis-aan-huisophaling voor snoeihout.
Het gaat dan enkel om takken en stammetjes met een maximale diameter
van 10 cm en een lengte van minimaal 50 cm en maximaal twee meter,
samengebonden met natuurtouw. Een pakket mag maximaal 25 kg
wegen. Het is niet toegestaan snoeihout verpakt aan te bieden (bijvoorbeeld in kartonnen dozen of plastic zakken).
Met snoeihout (en haagscheersel) kunt u ook terecht op het recyclagepark.
Voor de eerste 500 kg betaalt u niets, daarna kost dit 4 cent/kg. Snoeihout
hoort niet thuis in de gft-bak.

MINDER SNOEIEN
Weet dat snoeien gelijk staat met groeien, en dus opnieuw snoeien... Hoe
sterker u snoeit, hoe sterker de plant groeit. Vooral de wintersnoei (ongeveer van november tot midden maart) leidt tot sterke groei in het volgend
seizoen. Zomersnoei (ongeveer van eind juni tot september) leidt tot minder groei achteraf en kunt u inzetten om de plant in vorm te houden. De
beste maanden om een haag te snoeien zijn juni en september.
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Gezondheid en zorg

BEDANKT AAN ALLE KORTENBERGSE ZORGVERLENERS!
In maart van dit jaar ging ons land in lockdown. De coronaperiode was en
is voor iedereen een zware periode. Maar ondanks die moeilijke en onzekere tijden, stonden alle zorgverleners in Kortenberg elke dag opnieuw
paraat om zich volledig in te zetten voor het welzijn van onze inwoners.

Het is voor deze zorgverleners niet altijd even gemakkelijk geweest. Er
waren momenten dat zij zichzelf vrijwillig wegcijferden om de hulpbehoevenden voorop te stellen. Daarom alleen al zijn we hen enorm dankbaar.
Hun inzet en doorzettingsvermogen is iets om naar op te kijken.

Langs deze weg wil de gemeente Kortenberg alle zorgverleners een hart
onder de riem steken. Gewoon omdat ze het verdienen. Elke dag opnieuw
hielden artsen, verpleegkundigen, apothekers, medewerkers van de thuiszorgdiensten, ... en nog heel veel anderen rekening met de noden van heel
wat hulpbehoevende inwoners. Waarvoor een welgemeend dankuwel!

Ze maakten van elke dag het beste. Voor al die zware inspanningen verdienen ze de nodige waardering en erkenning. Welbedankt aan alle zorgverleners om steeds zo goed voor de Kortenbergse inwoners te zorgen.
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Politie
DE VOORRANG VAN RECHTS
Omdat niet alle bestuurders de regel even goed kennen, wordt in dit artikel
de voorrang van rechts nog eens opgefrist.

rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden
richting komt. Hierbij maakt het niet uit welke richting de bestuurder die van
rechts komt, wil uitgaan.
Ook wanneer de bestuurder die van rechts komt, vertraagt of volledig
stopt, behoudt de bestuurder zijn voorrang en mag hij als eerste het kruispunt oprijden.

B

VERKEERSBORDEN
Op het volgende kruispunt geldt de voorrang van rechts.
Op het volgende kruispunt hebt u voorrang op de bestuurders
die van links en rechts komen.
U rijdt op een voorrangsweg en u hebt voorrang op de bestuurders die van links en rechts komen.

A

De bestuurder van de blauwe auto (B) is gestopt. In welke volgorde mogen
deze voertuigen het kruispunt oprijden?
1. Bromfiets – Auto B – Auto A
2. Bromfiets – Auto A – Auto B
3. Auto B – Bromfiets – Auto A
Indien u antwoord 2 of 3 gaf, is het zeker nuttig om onderstaande informatie door te nemen. Antwoord 1 was hier het enige juiste antwoord.
De algemene regel is eenvoudig: ‘Op een kruispunt waar geen bevoegd
persoon is en waar geen verkeerslichten staan en ook geen verkeersborden
die de voorrang regelen, geldt de voorrang van rechts’.
Deze regel geeft aan dat elke bestuurder (auto, fietser, ...) voorrang moet
verlenen aan een bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een

ER ZIJN UITZONDERINGEN!
De voorrang van rechts geldt niet wanneer er een doorlopend fietspad
(aangeduid met twee witte evenwijdige onderbroken strepen) is. In dat
geval mogen fietsers en bromfietsers die op het fietspad rijden, eerst het
kruispunt oprijden, gevolgd door de bestuurders die van rechts komen (zie
oefening hierboven).
Ook wanneer er een doorlopend trottoir of een oversteekplaats
voor voetgangers is, moet de bestuurder die van rechts komt de voetgangers laten voorgaan.
GEEN VOORRANG VAN RECHTS!
De voorrang van rechts is niet van toepassing als de voorrang geregeld
wordt door bevoegde personen, verkeerslichten of verkeersborden en geldt
ook niet voor een bestuurder die uit een aardeweg of pad komt. Wie de oprit
van zijn huis of parking verlaat, heeft ook geen voorrang. Bij het oprijden van
een rotonde geldt de voorrang van rechts ook niet.
Hebt u na het lezen van dit artikel nog vragen? Aarzel dan niet om een
e-mail te sturen naar pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
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ERPS HEEFT EEN BUURTINFORMATIENETWERK (BIN)
Vorig jaar namen enkele bewoners van Erps het initiatief om een buurtinformatienetwerk (BIN) te starten. In samenwerking met de politiezone HerentKortenberg (HerKo) is het BIN Erps begin 2020 van start gegaan.

Er zijn in totaal zes buurtinformatienetwerken actief in Kortenberg. Op de
website van de politiezone kunt u nagaan of uw straat tot een BIN behoort.
Surf naar www.politieherko.be en klik op ‘zoek je wijkinspecteur’. Geef
vervolgens uw naam en huisnummer op.

Iedereen die in Erps woont en meerderjarig is, kan lid worden. BIN-leden
ontvangen via de politie een sms wanneer een verdachte situatie of een
inbraak die zonet gebeurd is, meteen gemeld wordt. Het is de bedoeling om
bewoners in de buurt snel te kunnen verwittigen zodat ze mee een oogje in
het zeil kunnen houden en informatie over de verdachte situatie meteen aan
de politie kunnen doorgeven. Zo werken inwoners en politie samen aan een
veiligere buurt.
De gemeente steunt het project, ook financieel, waardoor elke bewoner van
het gebied gratis lid kan worden. Bewoners die lid willen worden, kunnen
contact opnemen met:
• de preventiedienst van politiezone HerKo via 016 85 34 00 of
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
• of met de lokale coördinator van BIN Erps, Benny Kemps, via
bennykemps@gmail.com

SNELHEIDSMETINGEN APRIL
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.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders april
Straat

Kwerpsebaan
Leuvensesteenweg
Leuvensesteenweg
Zavelstraat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

33
832
700
80

12,1 %
11,3 %
4,6 %
1,3 %

Flitspalen februari en maart
Straat

Sterrebeeksesteenweg
Wijnegemhofstraat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

50 km/u.
50 km/u.

9.650
10.527

0,2 %
0,7 %
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Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

ZORGT U THUIS VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING OF PSYCHIATRISCHE
PROBLEMATIEK?

Dan is er een grote kans dat u recht hebt op ondersteuning en
een vergoeding via de dienst voor Pleegzorg.
Als u thuis in uw gezin voor een volwassen familielid* of kennis met een
beperking of psychiatrische problematiek zorgt, dan kan Pleegzorg u
begeleiden en hebt u recht op een maandelijkse financiële vergoeding.
De volwassene waar u voor zorgt, kan bij u thuis wonen of af en toe bij u
verblijven. Dit laatste noemen we ‘logeerzorg’.
*Volwassenen binnen een ouder-kind-relatie of een partnerrelatie komen
niet in aanmerking voor pleegzorg.
WAT KAN PLEEGZORG VOOR U DOEN?
• Een begeleid(st)er komt regelmatig bij u thuis op bezoek. Dan is er tijd
om stil te staan bij vragen over sociale administratie, dagbesteding,
vrije tijd of hulp vanuit andere diensten. U kunt rekenen op steun en
bijpraten over hoe u het verblijf en het zorgen voor een volwassene in
uw gezin ervaart.
• Maandelijks ontvangt u een belastingvrije financiële vergoeding van de
overheid.
GETUIGENIS:
Bruno (49), broer en gastgezin van Johan (52):
‘Mijn broer Johan heeft een verstandelijke beperking. Alle kinderen verlieten na
hun twintigste het huis. Alleen Johan bleef bij onze ouders wonen. Toen mama
stierf, kon papa de zorg voor mijn broer niet langer aan. Ik stelde toen voor dat
Johan bij mij zou komen wonen. Zes jaar woont hij nu bij ons. Een half jaar
geleden vroeg iemand van het ziekenfonds of ik al eens gedacht had aan begeleiding door een dienst voor Pleegzorg. Wat ik doe voor Johan is erkend als
Pleegzorg en zo heb ik ook recht op een vergoeding.’
Hebt u vragen? Wilt u vrijblijvend meer informatie? Neem dan contact
op met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel via 016 22 90 13 of
volwassenen@pleegzorgvbb.be. Of neem een kijkje op
www.pleegzorgvolwassenen.be.

11

Zoeklicht · Kortenberg
juni 2020

12

APRIL IN BEELD
Tijdens de coronacrisis uiten vele Kortenbergenaren hun verbondenheid met dorps- en lotgenoten op verschillende manieren: ze betuigen hun dank
voor en solidariteit met de zorgverleners en met de mensen die in essentiële beroepen aan de slag zijn door applausrondes en dankconcertjes,
maar ook door spandoeken, witte lakens en borden aan hun woningen aan te brengen. Ze delen ‘raamknuffels’ met buren en wandelaars.
Ook de kinderen worden niet vergeten: er werd massaal gevolg gegeven aan de oproep om hen te verrassen met beren voor het raam. Die kunnen
de kinderen dan tijdens ‘berenjacht’-wandelingen met hun gezin in heel Kortenberg ontdekken. Goed voor vele uren wandel- en zoekplezier.
Tot slot zijn ook vele Kortenbergenaren enthousiast om hun creatieve exploten te delen met de buitenwereld. Wie het openluchtmuseum nog
niet ontdekt heeft, moet daar dringend tijd voor uittrekken, want Kortenberg herbergt veel talent: op kortenberg.be/openluchtmuseum vindt u
onderaan de pagina een link naar een overzichtskaart waarop u kunt zien waar er allemaal werken te ontdekken vallen. Op facebook.com/cultuurdienstkortenberg of via de hashtag #openluchtmuseumkortenberg op Instagram kunt u al eens een kijkje nemen. Het is nog niet te laat om deel te
nemen of om uw creatie te laten toevoegen aan het overzicht!
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GA JIJ MEE OP
BERENJACHT?
Zet een kruisje bij
de beren die je
gevonden hebt.
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Miri Rabaey

Bart Persoons

Mathias Mesmans

Nele Vanbiervliet
Basil Vastiau

Basil Vastiau

Ella De Coninck

Marjon Vanhecke

Magda Vanhoegaerden
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Julie De Winter

Carl Deseure
Noomi en Sanna Vercammen

Krista Poels

Catherine Vonhaelen

Hilde Verhoogen
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER ONLINE: AAN DE SLAG
MET INSTAGRAM

Ken jij Juno, Ludwig en Moon al? Neen, het zijn niet de populairste babynamen van het moment, maar enkele van de vele filters die je kan toepassen op je foto’s met de app Instagram.
Instagram is met 1 miljard gebruikers per maand een van de populairste
sociale media van het moment. Op Instagram maak je je foto’s op met
filters en stickers en deel je ze met je vrienden. Instagram Stories laat je dan
weer toe om iets te delen voor een beperkte tijd.
In deze online infosessie verken je de mogelijkheden en leer je stap voor
stap hoe alle functies werken. Termen als tags, hashtags, DM en #TBT
gebruik je na deze sessie als een echte #IGer.
Digidokter-van-dienst Ilse beantwoordt na de infosessie graag je vragen
over Instagram.
Om aan de online sessie deel te nemen heb je geen voorkennis nodig en
hoef je niets te installeren, je hebt enkel een pc/laptop/tablet met internetverbinding nodig. Je ontvangt de nodige info en een link naar de online
infosessie na je inschrijving via e-mail.
Zaterdag 13 juni om 10 u.
Online
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be
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(Dienst Vrije Tijd)

WANDELEN EN FIETSEN IN KORTENBERG
GEMEENTEBESTUUR

In Kortenberg kan je heerlijk wandelen! Gewoon van thuis vertrekken en je
bent uren zoet. Je kan wandelen over het uitgebreide netwerk van de buurten voetwegen of het wandelnetwerk van Toerisme Vlaams-Brabant te ErpsKwerps. Uiteraard houd je dezer dagen bij het wandelen rekening met het
respecteren van de geldende coronamaatregelen. Houd minstens 1,5 meter
afstand van andere wandelaars en voor die situaties waarin je deze afstand
niet kunt respecteren, neem je je mondmasker mee tijdens je wandeling.
PRINSENDREEF EN HET KASTEEL DE MERODE
Het kasteel de Merode, ook Hof van Montenaken genoemd, ligt in een
prachtig gebied dichtbij het centrum van Everberg.
Het kasteel en het domein is niet open voor het publiek, maar vanaf de
Prinsendreef heb je een mooi uitzicht. In het bos aan de overzijde van het
kasteel werd tussen 1840 en 1850 door graaf Amaury de Merode een ijskelder
gebouwd die tot de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd. Vandaag wordt de
ijskelder in het Warandebos bewoond door verschillende soorten vleer
muizen. Van aan de picknickplek (opgelet: picknicken kan pas terug wanneer
de coronamaatregelen op dat vlak versoepeld zijn) kan je via de Warande
wandeling de mooiste plekken van Everberg en Kortenberg te ontdekken.
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.
Volg voor de Vliegtuigenwandeling knooppunten 80 – 81 – 83 – 82 – 81 –
80 en voor de Silsomboswandeling 86 – 108 – 109 – 87 – 88 – 89 – 85 – 86.
Download de Wandelknooppunt-app (wandelknooppunt.be/app) of koop de wandelkaart aan de UiTbalie.

Ontdek de mooiste plekjes van Kortenberg!

OUDE ABDIJ VAN KORTENBERG
Het Park van de Oude Abdij van Kortenberg is sinds eind 2010 publiek toegankelijk. Je kan er dan ook op elk moment van de dag tot rust komen. Geniet
onder de oude bomen van het uitzicht op het abdijgebouw of op de vijver, of
vertrek van hieruit voor een leuke wandeling in het Warandebos langs de
buurt- en voetwegen of via de bordjes van de Warandewandeling.

HET HISTORISCHE CENTRUM VAN ERPS-KWERPS EN HET SILSOMBOS
Vanuit het centrum kan je vertrekken via de bordjes van de
Vliegtuigenwandeling om de mooiste plekken van Erps-Kwerps te ontdekken. Het Silsombos is bovendien een echte trekpleister. Een orkest van
nachtegalen, sprinkhaanzangers, zanglijsters en blauwborsten maken de
kleurrijke natuurervaring compleet. Via drie bewegwijzerde paden kan je
het bos verkennen. De rode wandeling van 3,2 km start aan de kerk van
Nederokkerzeel (Dorpsplein), de Aardgasnatuurwandeling van 6,2 km aan
de kerk van Kwerps (St. Pietersplein) en de Olmenhoekwandeling van
2,2 km aan ’t Silsomhof (Olmenhoekstraat).
De picknickplek in het Silsombos wordt als de mooiste van Vlaanderen
bestempeld. Ook hier geldt dat het op het moment waarop Zoeklicht ter perse
gaat nog niet toegestaan is om daar te picknicken.
PASTORIJ EN NATUURGEBIED DE ROTTE GATEN IN MEERBEEK
Achter het pastorijgebouw, daterend uit 1741, kan je gezellig keuvelen in
de openbare tuin. Van hieruit kan je via de bordjes van de
Heuvelkantwandeling de mooiste plekken van Meerbeek ontdekken.
Vlakbij het centrum van Meerbeek ligt ook het natuurgebied de Rotte
Gaten. Het gebied bestaat uit natte bossen, ruigtes, moerassige graslanden
en veenmoerassen. Het is de thuisbasis voor heel wat dieren. Onder andere
de ijsvogel die broedt tussen de wortels van omgevallen bomen. In de
zomermaanden wordt het gebied bontgekleurd door de prachtige flora.
Je wandeling starten kan via buurtweg 12 in de Schoonaardestraat of via
voetweg 32 in de Alfons Dewitstraat in Meerbeek, onderweg kom je verschillende leuke knuppelpaden tegen.
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HET FIETSNETWERK VLAAMS-BRABANT
was er al, maar is helemaal vernieuwd met extra trajecten en knooppunten. Het sluit nu ook aan op de RAVelroutes die heel Wallonië doorkruisen,
op de fietskaarten van de aangrenzende provincies Antwerpen, OostVlaanderen, Limburg en Waals-Brabant en de wandel- en fietstrajecten
langs de mooiste parken en natuurzones van Brussel.
Teken je route uit op fietsnet.be en noteer de nummers van de knooppunten waar je langskomt. Daarna volg je met de fiets gewoon de route
van nummer tot nummer, dus van knooppunt tot knooppunt, door de
wegwijzers te volgen. Je kan zo eindeloos combineren en genieten van
2000 km fietsplezier.
Foto: Evgenia Belyaeva

Je kan niet alleen wandelen maar er is ook 2000 km fietsplezier op het
vernieuwde fietsnetwerk Vlaams-Brabant!

Geïnspireerd? Aan de UiTbalie in de Bib kan je terecht voor meer info.
Er zijn ook verschillende wandelkaarten te koop.
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(KH De Verbroedering)

MUZIEKOPLEIDING VOOR JONG EN OUD: VOORINSCHRIJVING
Muziek zorgt voor vertedering, verwondering, een beter geheugen en
samenhorigheid, volgens neuropsycholoog Erik Scherder. Aarzel dus zeker
niet om je aan te sluiten bij KH De Verbroedering.

Als prille muzikant kan je terecht in het instaporkest Jeugd Verbroedert (ook
voor volwassenen). Indien je reeds meer ervaring hebt in de muziek, is aansluiten bij de harmonie zeker een must.

Je komt terecht in een mengelmoes van jong/oud, man/vrouw, meisje/jongen,
rijk/ arm, dik/dun, ... met een gemene deler: je geniet van het muziekspelen.

De inschrijvingen in het najaar vinden plaats op donderdag 10 september (17.30-19 u.) in De Klimop. De opleidingen starten vanaf maandag 14
september. Er zijn nooit genoeg muzikanten in een vereniging dus je bent
meer dan welkom!

Heb je het muziekspelen nog niet onder de knie?
Dan ben je meer dan welkom:
• als 6-jarige voor muziekinitiatie,
• als 7-jarige voor muziekopleiding op woensdagnamiddag of
• zelfs als volwassene (’s avonds – gedurende een schooljaar).
Vermits september sowieso al een zeer drukke maand is, biedt KH De
Verbroedering de mogelijkheid om je kinderen en/of jezelf, reeds in juni in te
schrijven. Deze voorinschrijving kan in de week van maandag 15 juni, tussen 18 en 19 u., telefonisch of via mail.

Voorinschrijving:
in de week van maandag 15 juni
tussen 18 en 19 u., telefonisch of via mail
Inschrijving in het najaar:
donderdag 10 september van 17.30 tot 19 u.,
Basisschool De Klimop in Erps-Kwerps
Meer info: 0498 26 35 46 of info@verbroedering.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.

ALLE ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD VAN VERLENGDE CORONAMAATREGELEN
Dit nummer van Zoeklicht werd begin mei gemaakt. Dit betekent dat het bij het
ter perse gaan van Zoeklicht nog niet duidelijk was of de maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd werden tot een latere
datum, waardoor de hier vermelde activiteiten mogelijk niet kunnen doorgaan. Dit betekent dat je voor alle in dit nummer van Zoeklicht vermelde activiteiten steeds moet nagaan of deze activiteit wel degelijk zal plaatsvinden.

Wanneer

Wat

Ma 01/06/20
van 08:30 tot 16:00

Begeleide rondleiding:
Dieric Bouts,
daguitstap Leuven
Ma 01/06/20, 08/06/20, KVLV Everberg wandelt!
15/06/20, 22/06/20 en
29/06/20
van 14:00 tot 16:00
Woe 03/06/20
Fietsgraveren
van 13:00 tot 14:00
Zo 07/06/20
Ochtendwandeling 8 km
van 09:30 tot 12:00
Kortenberg
Zo 07/06/20
De taalgrens.
van 10:00 tot 12:00
Of wat de Belgen zowel
verbindt als verdeelt
Zo 07/06/20
van 14:00 tot 16:30
Za 13/06/20
om 10:00
Za 13/06/20
van 14:30 tot 19:00
Zo 14/06/20
van 08:45 tot 17:00
Zo 14/06/20
van 10:00 tot 12:30
Zo 14/06/20
van 14:00 tot 16:30

Organisator

Waar

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof

KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

Gemeente Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Vertrek Dr. V. De Walsplein

€ 56, € 51 leden,
02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg
Kosteloos,
02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be
Kosteloos,
tijdelijk verplicht op afspraak: 02 254 11 40

www.witlooftrekkers.be,
02 759 68 13
Oude Abdij,
€ 12, € 11 leden, € 10 VVK leden,
Abdijdreef 22, Kortenberg
kaarten ook bij de UiTbalie in de Bib,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
0475 31 57 59
Repair Café
Repair Café Kortenberg CGK,
repaircafe.org/locations/repair-café-kortenberg,
Kapellestraat 74, Kortenberg
0473 87 80 13
Digidokter Online:
Bibliotheek Kortenberg Online
Kosteloos,
Aan de slag met Instagram
kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be
30 jaar Seniorinas uit Everberg: Seniorendansgroep
Parochiezaal Everberg,
€ 7, € 5 VVK,
dansnamiddag voor senioren De Seniorinas
Annonciadenstraat 23, Everberg 02 757 27 78
Dagtocht 20 km te Kalmthout Wandelclub
Vertrek Dr. V. De Walsplein
www.witlooftrekkers.be,
De Witlooftrekkers
0495 90 59 41
Van niets naar iets
Bonzaï
Sint-Pieterskerk, Erps-Kwerps Alle leeftijden
Orchideeënwandeling
in de Rotte Gaten

Wandelclub
De Witlooftrekkers
vtbKultuur Kortenberg

Info

Natuurpunt Kortenberg Kerk Meerbeek,
Sint-Antoniusstraat 24

paul.vanleest@proximus.be,
0486 89 55 13
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Wanneer
Vanaf ma 15/06/20
van 18:00 tot 19:00
Vrij 19/06/20
van 21:00 tot 23:00
Zo 21/06/20
van 09:30 tot 12:00
Woe 24/06/20
van 18:00 tot 20:30
Vrij 26/06/20

Wat

Organisator

Waar

Muziekopleiding voor jong KH De Verbroedering
Via mail of telefonisch
en oud: voorinschrijving
Zomerzonnewendewandeling Natuurpunt Kortenberg Bezoekerscentrum Groene Vallei,
en Nocturne Silsombos
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps
Ochtendwandeling 8 km
Wandelclub
Vertrek Dr. V. De Walsplein
Tervuren
De Witlooftrekkers
Bloed geven
Rode Kruis Kortenberg GC Colomba
Culinaire bbq

Markant
Groot-Kortenberg

Info
0498 26 35 46,
info@verbroedering.be
ewoud.lamiral@natuurpunt.be,
0476 26 16 34
www.witlooftrekkers.be,
0486 06 68 26
bloed@kortenberg.rodekruis.be

Bezoekerscentrum Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps

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.

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 mei gebeuren voor het juli-augustusnummer,
en ten laatste op 25 juli voor het septembernummer. 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.

Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal- & Snelbalie
Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Bibliotheek
Alle balies zijn geopend, maar werken uitsluitend op afspraak.
Bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken.
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, Gasparina de Laat en Bart Ver Elst
Druk
IPM printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 juli 2020. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 mei 2020 worden ingediend.
Voorstellen voor het septembernummer van Zoeklicht moeten ten laatste
op 25 juli 2020 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 29 mei 2020 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.

Het correct opzetten, dragen en
verwijderen van een mondmasker
Het opzetten van een mondmasker

Was je handen grondig
met water en zeep.

Vouw het masker open.

Breng het masker naar
je gezicht en bedek je
mond én neus volledig
met het masker.
Laat geen openingen.

Breng de elastieken
aan achter je oren of
bind de touwtjes vast
rond je hoofd.

Het dragen van een mondmasker
Raak je gezicht niet aan als je het masker draagt.
Draag het masker maximaal acht uur aan een stuk.
Vervang het masker als het vuil, beschadigd of vochtig is.

Het afzetten van een mondmasker

Was je handen grondig
met water en zeep.

Tips

Verwijder het mondmasker zonder de
voorkant aan te raken.

Een wegwerpmasker
gooi je in een afgesloten vuilnisbak. Een
stoﬀen masker was je
op 90 graden (in de
wasmachine of in een
kookpot) en kan je na
het drogen hergebruiken.

Het is niet omdat je een masker draagt, dat je volledig beschermd bent.
Afstand houden en correcte handhygiëne blijven belangrijk!
Deze procedure geldt voor zowel chirurgische als zelfgenaaide mondmaskers.
Meer tips en een patroon om zelf een mondmasker te naaien vind je op
www.maakjemondmasker.be.

Was nogmaals je handen
met water en zeep.

