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Naam
Onderdeel
Praktische
informatie
Wachtdienst apothekers

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50/min.) of op www.apotheek.be.

Wachtdienst huisartsen

Bij afwezigheid van uw huisarts 's nachts, tijdens het weekend
(van vrijdagavond 19 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens
de feestdagen (van de avond voor de feestdag om 19 u. tot de ochtend
na de feestdag om 8 u.), kunt u de dokter van wacht bereiken op het
nummer 1733 (zonaal tarief vanaf het vaste telefoonnetwerk). Meer
info op www.w8post.be. De raadplegingen in het weekend en op
feestdagen vinden plaats in de centrale wachtpost in de Justus
Lipsiusstraat 36 te Leuven.

Wachtdienst tandartsen

Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u van 9 tot 18 u. terecht op
een centraal oproepnummer 0903 39 969 (max. € 1,50/min.).

Wachtdienst dierenartsen

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

Pensioenzitdagen

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 6 juli en maandag 3 augustus 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 (op afspraak) van 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum.

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Reinigen kolken en veegbeurt
Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 31 augustus

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 1 juli en woensdag 5 augustus van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Tijdelijk verplicht op afspraak: 02 254 11 40

Huisvuilkalender

Vrijdag 3 juli: huisvuil en gft
Vrijdag 10 juli: gft
Vrijdag 17 juli: huisvuil en gft
Maandag 20 juli: pmd en papier en karton
Vrijdag 24 juli: gft
Maandag 27 juli: zachte plastics
Vrijdag 31 juli: huisvuil en gft
Vrijdag 7 augustus: gft
Maandag 10 augustus: pmd en papier en karton
Vrijdag 14 augustus: huisvuil en gft
Woensdag 19 augustus: oude metalen (op afroep)
Vrijdag 21 augustus: gft
Vrijdag 28 augustus: huisvuil en gft
Maandag 31 augustus: 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

Ombudslijn gemeente

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

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

Zoeklicht · Kortenberg
juli - augustus 2020

3

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 8 JUNI 2020
De gemeenteraad bekrachtigde:
• het besluit van de burgemeester over het laten plaatsvinden van de
vergaderingen van raadscommissies in digitale en besloten zitting
gedurende de periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
• de besluiten van de burgemeester over het heropstarten van de wekelijkse markt.
De gemeenteraad keurde goed:
• de verlenging van de werking van de huidige scholengemeenschap van
het gemeentelijk onderwijs voor de periode van 1 september 2020 tot
en met 31 augustus 2026.
• het reglement voor geboortebomen. Lees het artikel hierover op blz. 12.
• de deelname aan het project ‘Inzameling van de verzameling van
papier en karton in minicontainers’ van EcoWerf.
• de aanpassing van het contantbelastingreglement voor de inzameling
en verwerking van huishoudelijk afval met invoeging van de verzameling van papier en karton in containers.
• de stopzetting van de verdeling van bestrijdingsmiddelen voor ratten
en muizen aan particulieren.
• de toepassing op het terrein van de basisprincipes voor het beheer en
onderhoud van riolering langs gewestwegen, zoals beschreven in de
nota over dat onderwerp.
• de agenda’s voor de algemene vergaderingen van EthiasCo cvba,
I.W.V.B. in vereffening, EcoWerf, Interleuven, IGS Hofheide, cvba Elk zijn
Huis, Gemeentelijke Holding nv in vereffening en de dienstverlenende
vereniging IGO. Aan de respectievelijke vertegenwoordigers van de
gemeente werd opgedragen hun stemgedrag hierop af te stemmen.
• de notulen van de gemeenteraad van 4 mei 2020.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• de aanstellingen van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger om vanaf nu tot het einde van de legislatuur namens
het Welzijnshuis (OCMW) te zetelen in alle Algemene vergaderingen
van EthiasCo cvba.
• de agenda’s voor de algemene vergaderingen van EthiasCo cvba,
Interleuven, cvba Elk zijn Huis en de dienstverlenende vereniging IGO.
Aan de respectievelijke vertegenwoordigers van het Welzijnshuis
(OCMW) werd opgedragen hun stemgedrag hierop af te stemmen.
• de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 mei 2020.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
keurden goed:
• de richtlijnen in verband met de organisatiebeheersing, het werken
met de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) 2020 en de kredieten.
• de verhoging van het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele
personeelsleden van 1% naar 3%.
• de afsprakennota over de digitale vergadering/digitale zitting van de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
namen kennis van:
• het jaarverslag van de werking van de Vlaamse Ombudsman als Lokaal
Ombudsman en het klachtenrapport van de gemeente Kortenberg en
het Welzijnshuis Kortenberg, dat integraal in het jaarverslag van de
Vlaamse Ombudsman is opgenomen. De Vlaamse Ombudsman
bezorgde ook een corona-addendum bij zijn jaarverslag.
Ook volgende punten werden besproken door de gemeenteraad:
• afspraken rond bronbemaling.
• het oprichten van een coronacommissie ter bespreking van een herstelplan voor Kortenberg naar aanleiding van de coronacrisis.

De gemeenteraad nam kennis van:
• een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waarvan de gemeente Kortenberg deel uitmaakt.
• briefwisseling.

Foto: Evgenia Belyaeva

Zoeklicht · Kortenberg
juli - augustus 2020

4

Volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 29 juni
De gemeenteraadszitting 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 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/gemeenteraadbeluisteren. Ook van de raad voor maatschappelijk welzijn staat een
geluidsopname ter beschikking via www.kortenberg.be/raad-voormaatschappelijk-welzijn-beluisteren.
Ontvangt u graag per e-mail de agenda voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen? 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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Burgerzaken
HEBT U VAKANTIEPLANNEN?
GEMEENTEBESTUUR

Het is erg belangrijk dat u, enkele weken vooraleer u op reis vertrekt, controleert of u de juiste identiteitsdocumenten bezit. We zetten ze hier nog
even allemaal op een rijtje. Houd zeker rekening met de wachttijd voor de
aanmaak van de verschillende documenten:
KIDS-ID:
• voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar
• aanvragen een maand voor de afreisdatum
• kostprijs: 6,40 euro
• 3 jaar geldig
• 1 pasfoto meebrengen – maximum 6 maanden oud – witte achtergrond - tanden mogen niet zichtbaar zijn
• het kind moet de ouder vergezellen bij de aanvraag
• levertermijn 3 tot 4 weken
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART:
• voor Belgen vanaf 12 jaar
• aanvragen een maand voor de afreisdatum
• kostprijs: 19,10 euro
• 10 jaar geldig voor personen vanaf 18 jaar
• 6 jaar geldig voor personen van 12 – 18 jaar
• 30 jaar geldig voor personen vanaf 75 jaar
• 1 pasfoto meebrengen – maximum 6 maanden oud – witte achtergrond - tanden mogen niet zichtbaar zijn
• de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden
• levertermijn 3 tot 4 weken
PASPOORT (REISPAS):
• voor alle Belgen die naar een land reizen waar een paspoort vereist is
• aanvragen ten laatste 7 werkdagen voor de afreisdatum
• kostprijs: 73 euro (volwassenen) – 43 euro (kinderen tot de leeftijd van 18 jaar)
• 7 jaar geldig voor volwassenen
• 5 jaar geldig voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar
• 1 pasfoto meebrengen – maximum 6 maanden oud – witte achtergrond - tanden mogen niet zichtbaar zijn
• de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden (minderjarige kinderen
moeten vergezeld zijn van minstens één van de ouders)
• levertermijn 6 werkdagen

Om zeker te zijn dat u over de juiste identiteitsdocumenten beschikt, kunt u
terecht op www.diplomatie.belgium.be/nl. U kunt daar per land controleren
welke reisdocumenten u nodig hebt om het land te kunnen bezoeken.
MEER INFO:
Dienst Burgerzaken
burgerzaken@kortenberg.be of 02 755 30 70
www.kortenberg.be/reizen

Een pasfoto moet aan de volgende voorschriften voldoen:
• formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van de
kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 35 mm)
• in vooraanzicht getrokken (dus niet schuin of in profiel)
• met een witte achtergrond
• voorhoofd, ogen, wangen, kin en neus moeten onbedekt zijn
• zonder hoofddeksel of sjaal (anders moet een attest van de erkende
religieuze overheid of een medisch attest voorgelegd worden)
• de tanden mogen niet zichtbaar zijn op de foto
• maximum 6 maanden oud
• de Kortenbergse fotografen hebben de nodige voorschriften ontvangen waaraan pasfoto's moeten voldoen

Opgelet: op het moment van druk van dit Zoeklichtnummer
was het voor heel veel landen nog niet zeker of reizen al dan
niet toegestaan is, en met welke voorwaarden er in dat geval
rekening gehouden moet worden.
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Communicatie
COMMUNICATIEBEVRAGING GEMEENTE KORTENBERG: DE RESULTATEN
GEMEENTEBESTUUR

Van eind februari tot en met 19 april bood het gemeentebestuur alle
18-plussers in Kortenberg de gelegenheid om de gemeentelijke communicatie te evalueren door middel van een bevraging. De enquête werd
voornamelijk online ingevuld. Daarnaast werd ook naar een systematisch
getrokken steekproef van 1.800 Kortenbergse 18-plussers een papieren
exemplaar van de enquête met voorgefrankeerde antwoordenveloppe
toegestuurd. Andere inwoners die niet digitaal actief zijn, konden op vraag
ook een papieren exemplaar van de bevraging ontvangen.
De bevraging werd uitgevoerd in samenwerking met de Thomas Morehogeschool in Mechelen in het kader van een langlopend communicatieonderzoek bij lokale besturen, de ‘Lokale Communicatiemonitor’. Daardoor
kunnen de resultaten van Kortenberg vergeleken worden met die van 17
andere steden en gemeenten die sinds 2016 aan dit onderzoek hebben
deelgenomen.
Halverwege de looptijd van de bevraging brak de coronacrisis uit. Er zijn
evenwel zo goed als geen significante verschillen vast te stellen tussen de
antwoorden voor en na het uitbreken van de crisis, behalve dan voor wat
betreft het bekijken van de gemeentelijke Facebookpagina en interesse in
informatie over solidariteitswerking.
Lees hieronder wat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn.
Wenst u meer te weten? Dan vindt u meer info op www.kortenberg.be/
resultaten-communicatiebevraging-2020
WIE NAM ER DEEL?
689 inwoners deden de moeite om hun mening over de gemeentelijke
communicatie met het gemeentebestuur te delen, waarvan 199 door middel van een papieren enquête.
Meer vrouwen (63%) dan mannen (37%) namen deel aan de enquête.
Gemiddeld waren de respondenten 52 jaar oud. De jongste deelnemer was
18 jaar oud, de oudste 92.
38% van de deelnemers gaf aan kortgeschoold te zijn. 62% van de antwoorden kwam van hooggeschoolden. 62% was beroepsactief.
39% van de deelnemers woont in de deelgemeente Kortenberg, 29% in
Erps-Kwerps, 17% in Everberg, 12% in Meerbeek en 3% woont in een
andere gemeente. Deze Kortenbergse percentages stemmen grosso modo
overeen met de verdeling van het aantal inwoners over de deelgemeenten.

Maar liefst 97% geeft aan afgelopen maand gebruik te hebben gemaakt
van internet – bij de 70-plussers is dat 85%. Daarmee heeft Kortenberg
het hoogste internetgebruik van alle reeds bevraagde gemeenten. 81%
gebruikt ook sociale media – dit gebruik neemt af naarmate de deelnemers ouder zijn.
BEKENDHEID, GEBRUIK EN WAARDERING VAN DE BELANGRIJKSTE GEMEENTELIJKE COMMUNICATIEKANALEN
Uit de bevraging blijkt dat het algemene telefoonnummer (02 755 30 70)
en het algemene e-mailadres van de gemeente (info@kortenberg.be)
minder vaak gebruikt worden dan in andere gemeenten. Er wordt wel
vaker naar de balie gekomen dan in andere gemeenten. De contacten met
het (al dan niet telefonische) onthaal worden over het algemeen wel positief geëvalueerd, al vermelden een aantal inwoners dat het omslachtig is
om een ticket aan te vragen via de ticketzuil in de inkomhal van het
Administratief Centrum.
De meest gebruikte communicatiekanalen van de gemeente Kortenberg
zijn: Zoeklicht, dat door 89% van de respondenten gelezen wordt (en door
maar liefst 97% gekend is), de gemeentelijke website, met 70% gebruikers
een mooie tweede (96% van de mensen weten dat de website bestaat),
en de digitale nieuwsbrief van de gemeente Kortenberg (48% gebruikers).
In vergelijking met alle andere gemeenten die aan de bevraging hebben
deelgenomen zijn de Kortenbergenaren het meest tevreden over de digitale nieuwsbrief van hun gemeente.
Ook Zoeklicht scoort zeer goed op het vlak van tevredenheid, al geven verschillende inwoners aan dat er nood is aan een nieuwe lay-out. De interesse in Zoeklicht en de intensiteit waarmee het gelezen wordt, neemt toe
naarmate de lezers ouder zijn. De respondenten vinden het infoblad over
het algemeen vlot leesbaar en voldoende actueel. Ze geven aan Zoeklicht
te zullen missen als het niet meer zou bestaan, en het zeker maandelijks te
willen blijven ontvangen. Een overgrote meerderheid van de inwoners
geeft aan dat de informatie in Zoeklicht niet politiek gekleurd is, en daarmee doet het Kortenbergse infoblad beter dan de infobladen van alle
andere aan de bevraging deelnemende steden en gemeenten.
De informatie op de gemeentelijke website wordt als actueel ervaren. Met
het e-loket hebben de respondenten die er al gebruik van gemaakt hebben
over het algemeen positieve ervaringen. Wel zou de website volgens een
aantal respondenten overzichtelijker en makkelijker doorzoekbaar mogen
zijn. Over het algemeen scoort de gemeentelijke website iets minder goed
dan in de andere bevraagde gemeenten.

Zoeklicht · Kortenberg
juli - augustus 2020
Ook de bewonersbrieven van de gemeente worden gewaardeerd – hier
gaven meer inwoners (43%) dan in alle andere gemeenten aan dat ze al
zo’n brief ontvingen en deze ook gelezen en relevant/interessant gevonden hebben.
40% van de respondenten bekijkt minstens af en toe de gemeentelijke
Facebookpagina. Wie er gebruik van maakt, voelt zich over het algemeen meer
betrokken bij wat leeft in de gemeente en apprecieert de nuttige informatie en
de manier waarop de gemeente omgaat met feedback van inwoners.
23% van de deelnemers van de enquête nam al eens deel aan een bewonersvergadering (bijvoorbeeld omdat hun straat heraangelegd werd).
44% geeft aan dat nog niet te hebben gedaan, maar wel interesse te hebben. Sommige deelnemers gaven aan meer te hebben verwacht van een
bewonersvergadering: zij hadden meer mogelijkheid tot inspraak gewenst.
De gemeentelijke Twitterpagina @GemKortenberg is het minste bekend
en wordt het minste bekeken.
Veel mensen gaven aan in noodsituaties graag via een sms-bericht of
BE-Alert op de hoogte te worden gehouden. BE-Alert is hiervoor het ideale
platform: dit is immers een alarmeringssysteem waarmee de overheid
(lokaal of een hoger niveau) u kan verwittigen en eventueel ook de nodige
instructies kan geven in geval van een noodsituatie, en dit via e-mail, sms
of telefoon. De gemeente gebruikt dit systeem al sinds enkele jaren. De
persoonsgegevens worden beheerd door het Nationaal Crisiscentrum.
Registreren kan via www.be-alert.be.
De meest gebruikte informatiekanalen over vrije tijd zijn de UiTagenda in
Zoeklicht en de infoportieken (houten panelen aan de invalsweren van
Kortenberg). In vergelijking met andere gemeenten scoren de folders en brochures over activiteiten zeer goed, net zoals de Facebookpagina van de Bib.
Meer dan in alle andere gemeenten zijn de inwoners tevreden over de
gemeentelijke vrijetijdscommunicatiekanalen, en dan vooral over de website van de Bib, de UiTagenda op www.kortenberg.be, de Facebookpagina’s
van de dienst Jeugd en van de Bib, de digitale nieuwsbrief van de Bib en
affiches voor activiteiten. Kwandoo (het inschrijvingsplatform voor vrijetijdsactiviteiten) wordt door sommige mensen als te complex ervaren.
COMMUNICATIEKWALITEIT
Zeer mooie scores worden door de respondenten gegeven aan de begrijpelijkheid van de gemeentelijke informatie en de informatie over vrijetijdsactiviteiten. Ook de klantvriendelijkheid van de antwoorden op vragen,
meldingen en bemerkingen wordt gewaardeerd. Meer dan in de andere
bevraagde gemeenten vinden de respondenten dat de gemeente inspanningen doet om de wensen van de bevolking te kennen en dat er voldoende informatie is over de beslissingen van het gemeentebestuur. 68%
van de inwoners waardeert de gemeentelijke communicatie positief.
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INFORMATIEBEHOEFTEN
Inwoners willen vooral meer op de hoogte worden gebracht over subsidies
en premies. Thema’s die nog meer aan bod zouden mogen komen zijn
mobiliteit, gemeentevernieuwing en ruimtelijke ordening, wegenwerken
en verkeershinder, verhalen over inwoners van Kortenberg en de beslissingen van het gemeentebestuur. Respondenten zijn over het algemeen
wel tevreden over de hoeveelheid informatie over preventie en veiligheid,
milieu en natuur.
Voor wat betreft vrijetijdsinformatie zouden inwoners meer informatie
wensen over toeristische bezienswaardigheden, erfgoed en winkelen.
De meeste respondenten vinden dat ze zeer goed op de hoogte zijn van de
evenementen die plaatsvinden, van de activiteiten van de Bib en over alles
wat georganiseerd wordt in het kader van sport en recreatie.
IMAGO VAN DE GEMEENTE
De gemeente wordt vooral positief gepercipieerd als een bereikbare en ook
wel kindvriendelijke gemeente. Andere positieve scores zijn er voor milieuen seniorenvriendelijkheid, gastvrijheid. Kortenberg wordt daarenboven
ook gezien als een gastvrije plek met veel vrijetijdsaanbod. Maar
Kortenberg wordt jammer genoeg ook ervaren als eerder vuil, verkeersonveilig, weinig verrassend en druk. De gemeente haalt daarmee een eerder
gemiddelde score wat imago betreft.
PRIORITEITEN VOOR TOEKOMSTIGE COMMUNICATIEPROJECTEN
• Zoeklicht zal in een nieuw jasje worden gestoken, rekening houdend
met de suggesties die inwoners via de communicatiebevraging
bezorgden.
• Er zal in Zoeklicht extra aandacht besteed worden aan thema’s waar
veel lezers meer informatie over wensen, zoals subsidies en premies,
erfgoed en toeristische bezienswaardigheden. Ook zal er blijvend
gesensibiliseerd worden rond verkeersveiligheid en rond het vermijden
en opruimen van zwerfvuil en hondenpoep.
• De gemeentelijke communicatiekanalen zullen meer bekend worden
gemaakt, zeker ook BE-Alert, wat veel respondenten belangrijk vinden
voor crisiscommunicatie.
• Er zal bekeken worden op welke manier de startpagina van de gemeentelijke website overzichtelijker kan worden gemaakt.
• De gemeente zal blijven inzetten op niet-digitale kanalen, zodat ‘iedereen mee’ is.
• De gemeente wil werk maken van meer en betere inspraak en werft
hiertoe op korte termijn een participatieambtenaar aan.
• Heel wat respondenten gaven aan interesse te hebben in een gemeentelijke app en die zal dan ook worden uitgerold.
• Er zullen bijkomende digitale infoschermen voorzien worden op strategische plaatsen.

Looking for a fun way to learn Dutch nearby?

Zoeklicht · Kortenberg
juli - augustus 2020

Vous souhaitez apprendre le néerlandais dans une ambiance sympa et accu

8

Niederländisch lernen und Spaß daran haben?

Onderwijs TERVUREN,
IN/A

HOEILAART,
ERG,
NBSCHOOLJAAR
KORINTE
NEDERLANDS LEREN
HET
2020-2021

GEMEENTEBESTUUR

Wilt u graag Nederlands leren in het nieuwe schooljaar 2020-2021? Wenst u meer info over de verschillende lessen?

KRAAI
WEZEM
OPP

Kom dan zeker naar het inschrijvingsmoment
Vrijdag 28 augustus van 14 tot 15.30 u. en van 17.30 tot 19.30 u. OC Berkenhof, Lokaal 0.4, Beekstraat 25, Kortenberg

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

PRAKTISCHE INFO OVER DE LESSEN
De lessenreeksen starten in de eerste week van september.

Looking for a fun way to learn Dutch nearby?

Wilt u het Nederlands nog meer oefenen? Dan is er een mooi aanbod voor
u in Kortenberg:
• In Café Combinne kunt u nieuwe mensen leren kennen en oefenen in de praatgroep op vrijdagnamiddag van 13.30 tot 15 u. U kunt kosteloos deelnemen.
Meer info op 02 755 23 10 of via dienstencentrum@kortenberg.be
• Het Taalpunt in de Bib heeft heel wat materiaal om u te laten oefenen.
Meer info op 02 755 22 90 of bibliotheek@kortenberg.be.
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WEZEMBEEKOPPEM
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WEZEMBEEKOPPEM

• Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
organiseert Nederlandse lessen voor beginners
en gevorderden. De lessen vinden plaats in OC
Oud Gemeentehuis: elke maandag voor niveau
1.1, elke donderdag voor niveau 1.2 en elke
dinsdag voor niveau 2.3. Het inschrijvingsgeld
bedraagt 72 euro, boeken niet inbegrepen (een
sociaal tarief kan aangevraagd worden).
Meer info bij CVO Crescendo, 02 766 53 89, info.tervuren@crescendo-cvo.beLooking for a fun way to learn Dutch nearby?
of info.tervuren@cvo-crescendo.be, www.crescendo-cvo.be.
Centrum voor Volwassenenonderwijs Tervuren-Hoeilaart
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Vous souhaitez apprendre le néerlandais dans une ambiance sympa et accu

• Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open
Niederländisch lernen und Spaß daran haben?
school organiseert gratis Nederlandse lessen
voor nieuwkomers die in hun eigen land niet
/A vinTERVUREN,
lang naar school zijn geweest. DeIN
lessen
den plaats in OC Berkenhof, elke maandagO
enEILAART,
H
woensdag van 9 tot 12 u. Deelnemers betaRTENBERG,
Ohet
len enkel een kleine vergoeding K
voor
VRIJWILLIGER GEZOCHT MET EEN HART VOOR
CBE Open School
cursusmateriaal.
NEDERLANDSE LES!
Meer info bij CBE Open school campus Leuven, 016 22 10 68,
Beschikt u over een sterke basis van het Nederlands? Wilt u graag
leuven@cbeopenschool.be, www.basiseducatie.be.
regelmatig oefenles geven aan laaggeschoolde anderstalige menCampus Leuven · Aarschot · Diest · Haacht · Tienen

KRAAI
WEZEM
OPP

sen en op die manier het taalaanbod van CBE-basiseducatie versterU kunt een gratis taaltest laten afnemen bij het Agentschap Integratie &
ken? Neem dan contact op met Geert Gevers van het Dienstencentrum
Centrum voor Volwassenenonderwijs
Tervuren-Hoeilaart
Inburgering. Meer info op vlaams-brabant@integratie-inburgering.be.
of
(02 755 23 10 – dienstencentrum@kortenberg.be).
106 | 3080 Tervuren | 02 767 04 30 | info@cvoth.be | www.cvoth.b
via 016 47 43 11 Deze taaltest kuntBrusselsesteenweg
u ook doen tijdens het inschrijvingsmoment op 28 augustus 2020.

www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren
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Ruimtelijke ordening
LANGER ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN?
Wordt u geconfronteerd met enkele ongemakken van het ouder worden
en voert u daarom aanpassingswerkzaamheden uit aan uw woning? Of
past u uw woning aan aan de fysieke gesteldheid van een inwonend,
ouder gezinslid (65+)? Misschien komt u dan wel in aanmerking voor een
aanpassingspremie.
Het kan bijvoorbeeld gaan om aanpassingswerken zoals:
• het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon
• een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift)
• het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte
• het sanitair aanpassen (badkamer, wc, ... )
• het aanleggen van hellende vlakken om de toegang tot de woning te
vergemakkelijken
• het inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse verdieping om te dienen als kamer
• het plaatsen van steunhulpmiddelen
• het plaatsen van een motor voor het automatiseren van rolluiken/garagepoort
DE VLAAMSE AANPASSINGSPREMIE
Deze premie wordt aangevraagd op basis van de facturen van de uitgevoerde werken. Deze facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar en
moeten minimaal 1.200 euro bedragen. De premie bedraagt 50% van het
aanvaarde factuurbedrag met een maximum van 1.250 euro.
Voor wie?
• Voor 65-plussers die hun eigen woning hebben of die op de private
huurmarkt een woning huren met een huurovereenkomst van minstens drie jaar
• Voor een bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende
65-plusser op voorwaarde dat deze een bloed- of aanverwant is tot de
tweede graad
• Voor particuliere eigenaars die hun woning voor
minstens negen jaar verhuren aan een
sociaal verhuurkantoor en die aanpassingen uitvoeren voor een
65-plusser die de woning
bewoont

Voorwaarden:
• De woning waar de werken uitgevoerd worden, ligt in het Vlaamse
Gewest
• De woning waar de werken uitgevoerd worden, is de hoofdverblijfplaats van de 65-plusser
• De 65-plusser voor wie de aanpassingswerken uitgevoerd worden,
heeft op de aanvraagdatum geen andere woning in volle eigendom
• Er zijn inkomensgrenzen
PROVINCIALE AANPASSINGSPREMIE (VLAAMS BRABANT)
Deze premie kan worden aangevraagd voor of na de werken. De kosten
moeten bewezen worden met facturen van maximaal één jaar oud. De
premie bedraagt 50% van de kostprijs, met een maximum van 2.500
euro. Voor aanvragers die voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het
statuut ‘Verhoogde tegemoetkoming’ (VT-statuut) is dit 75% van de kostprijs, met een maximum van 2.500 euro.
Voor wie?
• Eén van de gezinsleden is minstens 65 jaar oud of is erkend als persoon
met een beperking
• De aanvrager moet de aan te passen woning bewonen op basis van een
zakelijk recht of een huurovereenkomst
Voorwaarden:
• De woning waar de werken uitgevoerd worden ligt in de provincie
Vlaams-Brabant
• De woning waar de werken uitgevoerd worden is de hoofdverblijfplaats van de aanvrager
• De aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen andere woning in volle
eigendom of volle vruchtgebruik
• Er zijn inkomensgrenzen
Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunnen de Vlaamse en
Provinciale aanpassingspremie gecumuleerd worden.
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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EEN CORONA (VER)HUURCONFLICT?
Hebt u door de coronacrisis problemen als huurder of verhuurder van een
woning? Bijvoorbeeld met de betaling van de huur, discussie over (dringende) herstellingen, aflopende of net aangegane huurcontracten, de
huurwaarborg, verhuisproblemen?
Als huurder en verhuurder er samen niet uit raken, dan kan de ombudsman
van de Vlaamse Ombudsdienst als onafhankelijk bemiddelaar beide partijen helpen om samen tot een oplossing te komen. De ombudsman komt
niet op voor de belangen van de huurder of de verhuurder en is ook geen
rechter. Hij helpt beide partijen om op korte termijn (binnen de maand) tot
een akkoord te komen dat rekening houdt met de rechten en belangen van
beide partijen. Dit veronderstelt dat beide partijen minstens openstaan
voor overleg.
Let op:
• Dit bemiddelingsaanbod geldt uitsluitend voor de huur van een woning
(hoofdverblijfplaats huurder). Studentenkamers of handelshuur komen
niet in aanmerking.
• Het goed dat verhuurd wordt, moet gelegen zijn in het Vlaamse
Gewest. Huurwoningen in Brussel en Wallonië komen niet in aanmerking.
• De huurder of verhuurder moet zelf al een eerste poging ondernomen
hebben om onderling tot een oplossing te komen.
• U contacteert de ombudsman voor 1 oktober 2020.
Contactgegevens ombudsdienst:
1700, klachten@vlaamseombudsdienst.be,
http://www.vlaamseombudsdienst.be
Als u verder nog vragen hebt over (ver)huren, dan kunt u terecht bij het
woonloket via huisvesting@kortenberg.be of 0471 85 03 77.
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Milieu
STOPZETTING VERDELING RATTENVERGIF DOOR HET GEMEENTEBESTUUR
GEMEENTEBESTUUR

Op de gemeenteraadszitting van 8 juni 2020 werd beslist dat het gemeentebestuur geen zakjes rattenvergif meer verdeelt aan inwoners.

U kunt ook vallen uitzetten om het gebruik van vergif te vermijden. Te veel
ervan leidt tot resistentievorming waardoor het ongedierte niet meer sterft
van rattenvergif.

Wat kunt u doen om een rattenplaag op uw privéterrein te voorkomen?
Zorg dat ratten geen voedsel vinden:
• Sluit vuilnisbakken goed af.
• Zorg ervoor dat voer voor andere dieren (bijvoorbeeld kippen) in afgesloten tonnen en dozen zit.
• Gooi geen gekookte etensresten of brood op open composthopen.
Ratten zijn hier dol op.
• Hebt u huisdieren? Geef ze niet te veel voedsel zodat het snel op is. Blijft
er toch iets staan, gooi het 's avonds weg.
• Vermijd een open composthoop, dek af waar mogelijk.

Krijgt u de plaag niet onder controle? U neemt in dat geval best contact op
met een firma die gespecialiseerd is in ongediertebestrijding op privéterrein.
Wat met ratten op openbaar domein of in waterlopen? Neem contact op
met onze dienst Wegen en Groen om het probleem te melden via
wegenengroen@kortenberg.be of 02 755 30 70.

Als u vergif gebruikt op uw privéterrein:
• Houd het gif zeker buiten het bereik van kinderen.
• Zorg dat het vergif niet door huisdieren kan worden opgegeten, door
bijvoorbeeld het gebruik van een lokdoos of gifbuis.
• Zorg voor een juiste hoeveelheid: gebruik niet te veel giflokaas, want dan
beschimmelt het, ligt er te weinig en wordt het ongedierte niet gedood.
• Leg het op de juiste plaats: blijft het onaangeroerd, verplaats het dan
(rattenvergif leggen naast een opslag van graan heeft weinig zin).

GEMEENTEBESTUUR

Foto: Annik Maus

OPROEP: FOTO’S VAN DE BLOEMEN
WEIDE IN UW TUIN

Ontving u in april een zakje bloemenzaad van de gemeente en hebt u nu
een prachtige bloemenweide in uw tuin? Laat andere inwoners mee
genieten en bezorg de dienst Omgeving uiterlijk op 1 oktober een foto van
uw bloemenweide. Zo maakt u kans op een mooi insectenhotel. In één van
de volgende edities van Zoeklicht wordt een selectie van de ingezonden
foto’s gepubliceerd. Stuur uw foto’s naar duurzaamheid@kortenberg.be.

Zoeklicht · Kortenberg
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PLANT EEN GEBOORTEBOOM
GEMEENTEBESTUUR

Ouders van kinderen geboren of geadopteerd tussen 1 juli 2019 en 30 juni
2020 kunnen vanaf 1 september een geboorteboom bestellen. Dat werd
beslist op de gemeenteraad van 8 juni.
Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om zo’n boom te bestellen?
• Het kind is geboren of geadopteerd tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020.
• Het kind is gedomicilieerd in Kortenberg.
• De boom moet worden geplant in Kortenberg op het domicilie-adres.
• De aanvrager van de geboorteboom is gedomicilieerd op hetzelfde
adres als het kind.

komen te staan, in de speeltuin naast het voetbalterrein Ter Brugge, en in
deelgemeente Kortenberg naast de voetbalkantine.

Elk gezin dat in aanmerking komt, krijgt begin september een brief van het
gemeentebestuur in de bus.

De geboorteboom zal op zaterdag 5 december kunnen worden afgehaald
op de gemeentelijke werkplaatsen, Engerstraat 172 in Erps-Kwerps.

U kunt de geboorteboom aanvragen via het formulier dat terug te vinden
is op de website www.kortenberg.be. Het aanvraagformulier dient vóór 15
oktober aan de dienst Omgeving te worden terugbezorgd.

Uit welke boomsoorten kan er gekozen worden? Het gemeentebestuur
doet hiervoor een beroep op het aanbod van de provinciale groepsaankoop ’Behaag je tuin’. Binnen het aanbod van bomen van maat 10/12 kan
per kind één boom worden gekozen.

Wat als u zelf geen tuin hebt? Dan wordt er een boom op openbaar domein
geplant en dient u uw toestemming te geven om de naam van het kind
hierbij te vermelden. In Meerbeek zullen de bomen naast jeugdhuis Den
Aap geplant worden en in Everberg op de koesterweide aan de De
Costerstraat. In Erps-Kwerps zullen de bomen aan het Weesbeekdal

Copyright: Gezinsbond

De soorten bomen zult u terugvinden in het septembernummer
van Zoeklicht, in een artikel over de actie ‘Behaag uw tuin met
streekeigen planten’.

MAG MIJN HOND TIJDENS HET WANDELEN ZONDER LEIBAND LOPEN?
GEMEENTEBESTUUR

In deze coronaperiode genieten heel wat inwoners van een wandeling met
hun trouwe viervoeter en zoeken ze de bossen of de velden in onze
gemeente op. Regelmatig wordt vastgesteld dat honden op deze plaatsen
niet aan de leiband lopen.
Artikel 94 van de algemene bestuurlijke politieverordening bepaalt dat
honden op openbare plaatsen altijd aangelijnd moeten zijn.
Loslopende honden verstoren de nesten van wilde dieren. Bepaalde diersoorten, zoals reeën die in het Silsombos leven, kunnen hun jongen verstoten wanneer ze een vreemd geurspoor opmerken. Wanneer honden door
de velden lopen, brengen zij bovendien schade toe aan de gewassen.
Altijd aan de leiband dus. Zorg er bij het wandelen voor dat u hondenpoepzakjes bij hebt om de uitwerpselen van uw dier op te rapen en in de vuilnisbak te deponeren.

Zoeklicht · Kortenberg
juli - augustus 2020

13

Gezondheid en zorg
HET BELANG VAN BEWEGING: ALTIJD EN ZÉKER NU
Lichamelijke ontspanning is een prima manier om zowel fysiek als mentaal fit te blijven. Het verlaagt overigens de stresshormonen in uw lichaam. Weet u
niet meteen hoe te beginnen? Hier zijn enkele tips van Logo Oost-Brabant.
1. Zoek de natuur op
Maak van de nood een deugd en duik alleen of met uw gezin de natuur
in voor een gezonde wandeling of fietstocht. Verzamel 15 verschillende
plantensoorten met de kinderen, ontdek de nieuwste fietsroute(s) in
uw buurt of daag uzelf uit en loop uw wekelijkse toer nu tot wel twee
of drie keer per week!
2. Beweeg véél (en ook binnen), ongeacht uw leeftijd
Bent u noodgedwongen thuis? Blijf dan nog steeds in beweging: probeer
stretch- en beweegoefeningen of versterk uw spieren met deze work-out.
• Voor kinderen bestaan er ook tal van sport-, spel- en bewegingstips. Ga samen aan de slag of zet ze alleen aan het werk.
• Oudere mensen kunnen gebruikmaken van het thuisoefenprogramma voor een stabiele houding, spierkracht en evenwicht of een
soortgelijk programma vanuit een zittende houding. Dat helpt hen
bovendien om vallen en de mogelijk ernstige gevolgen ervan te
voorkomen.
Ontdek de laatste info op
www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag.

3. Zorg voor een goede zithouding
Veel mensen zitten en werken thuis door de coronamaatregelen. Dat
betekent niet dat u tijdens thuiswerk niet van uw stoel moet komen.
Een hele dag achter uw computerscherm? Daar wordt niemand gelukkig van. ‘Wisselwerken’, elk half uurtje even weg van uw stoel, dat is
écht gezond. Simpelweg rechtstaan zorgt niet alleen voor een snellere
vetverbranding, het beschermt uw lichaam ook tegen diabetes én rugpijn. En het geeft u meteen meer energie!
Bekijk de website van www.wisselwerken.be voor meer handige tips en
lees de brochure van de ergonomievereniging VerV op www.verv.be.
Wist u al dat Kortenberg een Bewegen op Verwijzing (BOV)-coach
heeft, die u kan begeleiden bij uw inspanningen om meer te bewegen? Deze begeleiding kost 1 euro per half uur voor personen met een
verhoogde tegemoetkoming en 5 euro per half uur voor personen
zonder verhoogde tegemoetkoming. Binnen dit project worden
maximaal zeven uren begeleiding voorzien. U kunt kiezen voor individuele begeleiding of groepsbegeleiding. Neem contact op met BOVcoach Kirsten Verboven via kortenberg@bewegenopverwijzing.be of
0475 73 03 25.

Drugs- en alcoholpreventie
VLAAMS-BRABANTS REBOOT-KAMP 2020
Wat is Reboot?
Reboot is een kamp voor jongeren die overmatig gamen en nood hebben
aan meer offline activiteiten. Met dit project hoopt men jongeren, die risicovol of problematisch gamen, te stimuleren om op een actieve, creatieve
en reflectieve manier samen met leeftijdsgenoten op zoek te gaan naar
alternatieve vrijetijdsbestedingen. Reboot kadert binnen het gedachtengoed van peersupport en vroeginterventie.

Procedure
Aanmelden kan via www.rebootkamp.be. Tijdens een intakegesprek met
de ouders en de jongere wordt bekeken of de jongere in aanmerking komt
voor het kamp. Indien dit het geval is, kan de jongere zich inschrijven. Het
kamp voor Vlaams-Brabantse jongeren vindt dit jaar plaats in Diest van 17
augustus tot en met 21 augustus.
Meer info: www.rebootkamp.be
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Welzijnshuis
BEDANKT, VRIJWILLIGERS VAN
‘KORTENBERG HELPT’!
De coronaperiode gaf ons leven een hele nieuwe wending. Het naleven van
de regels was niet altijd even makkelijk. Dingen die voorheen normaal
waren, werden plots niet meer mogelijk. Winkels, cafés en restaurants
werden gesloten, er werden sociale bubbels gevormd en sommige vrienden of kennissen zien of zagen we al een tijdje niet meer.
Door de strenge veiligheidsmaatregelen moesten we de handen uit de
mouwen steken om familie, kennissen of buren te helpen. Boodschappen
doen voor uw buur, naar de apotheek gaan voor een vriend(in) of helpen
schoonmaken bij een kennis.
Het Welzijnshuis Kortenberg wilde de samenhorigheid verhogen en startte
daarom het initiatief ‘Kortenberg Helpt’ om mensen dichter bij elkaar te
brengen. En dat werd een succes. Heel wat burgers meldden zich aan en
hebben zich vrijwillig ingezet om hulpbehoevenden te helpen of hen een
hart onder de riem te steken. Veel personen vroegen én kregen hulp.
Het gemeentebestuur wil daarom graag alle burgers bedanken die hun
steentje hebben bijgedragen aan ‘Kortenberg Helpt’. Kortenberg is overduidelijk een warme gemeente!
ENKELE CIJFERS OVER ‘KORTENBERG HELPT’...
• 1.259 telefoongesprekken met 75-plussers
• 136 personen gaven zich op als vrijwilliger
• 65 aanvragen voor hulp

DE KAPSTOK IS OP ZOEK
NAAR VRIJWILLIGERS
Tweedehandswinkel De Kapstok is op zoek naar helpende handen om het
enthousiaste team van vrijwilligers te versterken. Door de coronacrisis kunnen verschillende bestaande vrijwilligers niet ingeschakeld worden omdat
zij behoren tot een risicogroep. Vindt u het leuk om klanten te adviseren,
om bezig zijn met kleding en om sociaal contact te hebben? Behoort u niet
tot een risicogroep? Dan is dit vast en zeker iets voor u.
Kunt u zich op maandag, woensdag of zaterdag inzetten in de winkel? Of
liever op dinsdag, donderdag of vrijdag achter de schermen? Er kan gekeken worden welk takenpakket het best aansluit bij uw verwachtingen. Bij
interesse kunt u een e-mail sturen naar vrijwilligers@kortenberg.be.
Personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, ... behoren tot een risicogroep. Behoort u tot een risicogroep en
wilt u na de coronacrisis ingeschakeld worden als vrijwilliger? Stuur alvast
uw gegevens door, een medewerker van het Welzijnshuis neemt hiervoor
later met u contact op.
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Politie
HOE BLIJFT U ALS FIETSER
UIT DE DODE HOEK?
Dode hoeken zijn zones rondom een voertuig die de bestuurder vanuit het
voertuig niet kan waarnemen. Het is voor vrachtwagenbestuurders bijvoorbeeld onmogelijk om alles te kunnen zien wat er rond hun vrachtwagen gebeurt. Als fietser kunt u best rekening houden met volgende tips:

JOEPIE, HET IS ZOMER!
Het belooft weer een warme zomer te worden. Het perfecte weer om,
wanneer het terug mag, uw vrienden en familie op te zoeken na die bijzondere periode met COVID-19-maatregelen.
Iedereen neemt stapsgewijs zijn reguliere leven terug op. Jammer genoeg
betekent dit ook dat inbrekers terug buitenkomen.
Wees dus extra aandachtig!
• Ook al bent u maar heel even weg, sluit al uw ramen! Ook de ramen op
kiepstand openen de inbrekers in één minuut. Sluit alle ramen en deuren op de benedenverdieping voor u gaat slapen.
• Bevindt u zich een tijd in de tuin of op het terras? Zorg er dan voor dat
de garagepoort en deuren op slot zijn.
• Laat de beplanting rond uw huis niet te hoog groeien (tussen 1m60 en
1m80) zodat sociale controle mogelijk is.
Wees niet bang om de politie te bellen! Liever een keer te veel dan te weinig.
Bel steeds de politie via 101 als:
• u iets verdachts ziet of hoort bij de buren
• u bij het horen van een alarm in de buurt iets verdachts opmerkt
Sluit u gratis aan bij een buurtinformatienetwerk (BIN). Op de website
www.politieherko.be kunt u onder ‘Zoek je wijkinspecteur’ nakijken of u in
een BIN-gebied woont. U kunt dan via sms of e-mail informatie van de
politie ontvangen wanneer er in uw buurt een diefstal of verdachte situatie
wordt gemeld.
Wilt u meer weten over inbraakpreventie?
Bezoek dan www.certificaatinbraakveilig.be.

• Maak steeds oogcontact met de bestuurder. Als u hem ziet, wil
dit zeggen dat hij u ook kan zien.
• Zet u nooit vlak voor of naast de cabine van een vrachtwagen.
• Ga nooit achter de laadbak of oplegger van een vrachtwagen staan.
• Zet u ver genoeg naar voor in het opstelvak voor fietsers, wanneer u als eerste aan een kruispunt komt.
• Indien u als fietser weet waar de dode hoeken van een vrachtwagen
liggen, dan kunt u best deze zones vermijden. Belandt u toch in de
dode hoek of bent u niet zeker dat de bestuurder u kan zien? Stap dan
best af of ga op het trottoir of in de berm staan.
• Houd voldoende afstand van de vrachtwagen, bij voorkeur minimum 3 meter.
• Wees zichtbaar door lichte of kleurrijke kledij te dragen. Wanneer het
donker is, draagt u best fluorescerende kledij of bandjes en zorgt u
ervoor dat uw fietsverlichting goed werkt.
• Laat een vrachtwagen altijd voorgaan en stop als de vrachtwagen
een rotonde wil verlaten of oprijden. Als fietser zit u bijna altijd in de
dode hoek op een rotonde.
• Veiligheid is belangrijker dan voorrang!
Opgelet! Ook bestelwagens, bussen, vuilniswagens en zelfs gewone
auto’s hebben een dode
hoek. Deze is vaak iets kleiner of heeft een andere
vorm. Let dus steeds op!
Hebt u hierover nog vragen? Of hebt u een andere
vraag met betrekking tot
verkeersveiligheid? Aarzel
dan niet om een e-mail te
sturen naar
pz.herko.verkeer@
police.belgium.eu.
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SNELHEIDSMETINGEN MEI
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente in kaart te
brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen worden besproken op het
gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden door de gemeente en de
politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders mei
Straat

Beekstraat
Dalemstraat
Diestbrugstraat
Kwerpsebaan
Leuvensesteenweg
Molenstraat
Nederokkerzeelsesteenweg
Tervuursesteenweg
Leuvensesteenweg

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

48
175
116
250
1.297
226
164
172
2.334

20,8 %
13,1 %
6%
4,8 %
9%
3,5 %
2,4 %
14,5 %
2,6 %

Flitspalen mei
Straat

Sterrebeeksesteenweg
Wijnegemhofstraat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

50 km/u.
50 km/u.

24.959
26.485

0,5 %
0,5 %

Prikbord
112 BE: ‘DE APP DIE LEVENS REDT’

Dringend
Dringend
Dringend
hulp nodig?
hulp
hulp
nodig?
nodig?
Bel de noodcentrales
Bel
Bel
dede
noodcentrales
noodcentrales
nu
nunu
ook via ook
App.
ook
viavia
App.
App.

Het belangrijkste voordeel van de app ‘112 BE’ is dat u de noodnummers
niet moet onthouden en u deze dus ook niet kunt vergeten als u in paniek
bent. U klikt gewoon op het icoontje van de brandweer, ambulance of
politie, afhankelijk van welke hulp u nodig hebt. Indien u meerdere diensten tegelijk nodig hebt (bijvoorbeeld zowel de ziekenwagen als de politie), dan kunt u best ‘ziekenwagen of brandweer’ kiezen zodra er sprake is
van een medisch noodgeval. Maar ook als u een verkeerde keuze maakt,
zal de operator u altijd verder helpen.

internetverbinding. De operatoren krijgen zo al een indicatie van waar u
zich bevindt. Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste
telefoon en gsm.

Als u de app 112 BE met een smartphone gebruikt, wordt er aangeraden
om uw wifi of mobiel internet aan te zetten als u belt met de app 112 BE.
Maar ook zonder internetverbinding kunt u de app 112 BE zeker gebruiken. De indicatie van de plaats waar u zich bevindt, wordt dan via sms
gestuurd naar de noodcentrale in plaats van gebruik te maken van

Als u een smartphone hebt, kunt u deze app 112 BE als alternatief gebruiken voor het keuzemenu. Via de app klikt u op het icoontje van de ziekenwagen, brandweer of politie, afhankelijk van welke keuze u nodig hebt. U
wordt na uw keuze verbonden met de bevoegde noodcentrale, zonder
het keuzemenu te horen.

Download de
Download
App
Download
112de
BEApp
de App
112112
BE BE
en registreer
enjeregistreer
en registreer
je je
www.112.bewww.112.be
www.112.be
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WARME DAGEN, ZORG DRAGEN

ZON IN OVERVLOED, VERZORG UZELF EN ANDEREN GOED!
Wees voorbereid
• Zorg dat u altijd water bij u hebt.
• Zorgt u voor anderen? Ga wat vaker langs en zorg voor een vervanger
als u met vakantie gaat.
• Volg de weersvoorspellingen.
• Smeer zonnecrème als u de zon niet kunt vermijden.
• (Ver)bouw hittebestendig.
Drink voldoende
• Drink meer dan gewoonlijk, ook als u geen dorst hebt.
• Drink bij voorkeur water.
• Kleurt uw urine donker? Dan drinkt u te weinig.
Houd uzelf koel
• Zoek koele plekken op. Vermijd de zon.
• Stel fysieke inspanningen uit tot een koeler moment van de dag.
• Draag dunne, loszittende en lichtgekleurde kledij.
• Koel uw lichaam af met een lauwe douche, een voetbad, een frisse duik...
• Draag een hoofddeksel.
Houd uw huis koel
• Verlucht als het buiten koeler is dan binnen.
• Benut uw zonnewering (rolluiken, luifels, gordijnen, ...) optimaal.
• Gebruik een ventilator, die kan helpen om de ruimte te verkoelen.
• Beperk het gebruik van apparaten die warmte produceren (fornuis,
oven, computer, ...).
Meer info: www.warmedagen.be of via het gratis nummer 1700.

‘IS UW BUUR NU WEER AAN HET BARBECUEËN?’
De zomer nodigt uit om te genieten van de tuin, het zonnetje schijnt. De
kinderen spelen buiten, barbecues en grasmaaiers worden van onder het
stof gehaald. Jammer genoeg ontstaan er soms ergernissen tussen buren.
De ergernis wordt vaak niet besproken, waardoor het conflict niet opgelost
geraakt en escaleert.
Stoort het lawaai van de grasmaaier, de rook van de barbecue die bij u
overvliegt of een andere frustratie? Laat het niet escaleren en praat op tijd
met uw buren! Zo kunnen veel ergernissen worden opgelost.
Hebt u zelf al geprobeerd om te praten met uw buur, maar lukt dit niet of
durft u niet? Burenbemiddeling kan daarbij helpen. Vrijwillige burenbemiddelaars staan klaar om u te helpen een gesprek te voeren en tot goede
afspraken te komen met uw buur. Burenbemiddelaars zijn neutraal en de
informatie die wordt verteld, is vertrouwelijk. Burenbemiddeling is gratis
en deelname is vrijwillig.
HOE VERLOOPT BURENBEMIDDELING?
• Stap 1: neem contact op met de coördinator van de lokale dienst burenbemiddeling Herent-Kortenberg via het telefoonnummer 016 85 30 20
of via burenbemiddeling@kortenberg.be.
• Stap 2: burenbemiddelaars komen bij u op gesprek en gaan nadien op
gesprek bij uw buur.
• Stap 3: een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein onder begeleiding
van de burenbemiddelaars. Samen zoeken naar een voorstel dat voor
iedereen aanvaardbaar is.
Meer informatie vindt u op www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling.
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ZUINIG MET WATER OMSPRINGEN
Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De
groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid,
zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De Watergroep
geeft graag enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om
te springen.
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang
bad. Een bad laten vollopen vraagt al snel 100 tot 150 liter drinkwater,
een hoeveelheid water waarmee u drie keer kunt douchen. Met zuinige
sproeikoppen zelfs vijf keer.
• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien.
Hierdoor breekt u de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig.
En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever één keer per
week een kwartier, dan elke dag vijf minuten: de planten zullen dieper
wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard
ook perfect met opgevangen regenwater.
• Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de
dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan
niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, want
de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken
en ze verschroeien.
• Besproei uw gazon niet. U zult merken dat het zich na een periode van
droogte sneller herstelt dan gedacht.
• Was uw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
• Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om
de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo hebt u ’s ochtends
opnieuw heerlijk fris leidingwater.
• Hergebruik water.
• Spoelwater van groenten kan nog perfect dienen om planten en
bloemen te gieten.
• Met opgevangen douchewater kan het toilet nog worden doorgespoeld.
GA VOOR DIGITAAL EN KRIJG 10 EURO KORTING!
Eind 2019 lanceerde De Watergroep de actie ‘Allemaal digitaal’.
Klanten die overschakelen van een papieren factuur naar digitale
facturatie ontvangen eenmalig een korting van 10 euro op hun
waterfactuur.
Kiezen voor een digitale factuur biedt niets dan voordelen. Het is
praktisch en snel: u betaalt facturen met één druk op de knop en

u vindt ze overal terug. Bovendien is het goed voor het milieu,
want u bespaart op papier en brandstof.
60.000 klanten stapten al over naar een digitale factuur via
e-mail, Doccle of Zoomit. Bent u de volgende? Ga naar
www.dewatergroep.be/digitaal!
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RENOVATIE BELANGRIJKSTE START- EN LANDINGSBAAN BRUSSELS AIRPORT
Van 13 juli tot en met 23 augustus zal Brussels Airport de belangrijkste
start- en landingsbaan (07L/25R) van de luchthaven renoveren om veilig
vliegverkeer in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Van 8 tot 13 juli
zullen er ook voorbereidende werken plaatsvinden. Op de werf zal er 24
uur per dag en 7 dagen per week gewerkt worden om de sluiting van de
baan en de impact van deze werken in de tijd te beperken. Helaas konden
de werken niet uitgevoerd worden in de periode waarin er slechts een
beperkt aantal vluchten plaatsvond, dit omwille van de strikte maatregelen in het begin van de coronacrisis en de impact daarvan op de beschikbaarheid van personeel en materiaal.

VOORBEREIDENDE WERKEN
Tijdens de voorbereidende werken, van 8 tot 13 juli, zal er gewerkt worden
aan de kruising van baan 25R met baan 19. Deze werken zullen plaatsvinden tussen 15.30 u. en 7.30 u. de volgende ochtend om de impact op de
werking van de luchthaven te beperken. Tijdens deze werken kan er niet
geland worden op banen 25R en 19. Op banen 07L en 01 is de beschikbare
landingsafstand verkort. Ook kan er niet vertrokken worden op banen 07L
en 01. Op banen 25R en 19 is de beschikbare vertrekafstand verkort. Als
onder meer de windrichting het toelaat, zal het baangebruik in normale
omstandigheden gerespecteerd worden voor vertrekken en zal er geland
worden op baan 25L.

BAANGEBRUIK TIJDENS DE RENOVATIE
Tijdens de renovatie zal baan 07L/25R niet gebruikt kunnen worden voor
het vliegverkeer en zal het baangebruik anders zijn dan in normale
omstandigheden. Baan 19 (zie afbeeldingen) zal meestal gebruikt worden
voor vertrekken en landingen. Ook baan 25L zal uitzonderlijk gebruikt
worden, afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden en de verkeersintensiteit. Alleen op zaterdagnacht tussen 23 u. en 5.59 u. zal het
preferentieel baangebruik in normale omstandigheden (vertrekken en
landingen op baan 25L) wel gerespecteerd kunnen worden, als de
omstandigheden het toelaten.
Informatie over het real-time baangebruik is altijd terug
te vinden op www.batc.be.
BESCHRIJVING VAN DE WERKEN
De bovenste asfaltlagen worden afgefreesd en opnieuw aangelegd over
bijna de volledige oppervlakte van de baan (3,3 km bij 45 m). Dit is het
belangrijkste en ook het meest ingrijpende onderdeel van deze renovatie.
Omdat alle verharding gerenoveerd wordt, moet ook het bebakeningssyteem van de baan, inclusief alle bekabeling, vervangen worden. Waar dit
nu nog niet het geval is, zal deze bebakening vervangen worden door
energiezuinige LED-verlichting. Ten slotte wordt ook de afwatering
opnieuw aangelegd met nieuwe goten en rioleringsbuizen.
Ook wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om andere werken uit
te voeren en sluitingen van de baan op latere tijdstippen te vermijden:
werken aan de bekabeling van het hoogspannings- en datanetwerk, aan
de palen van het bebakeningssysteem en herstellingen aan grasvelden.
Door deze werken wordt de levensduur van de baan met ongeveer 15 jaar
verlengd en zullen dergelijke grote werken niet meer nodig zijn in de
komende jaren.
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MEI IN BEELD
Omwille van de maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken werken de gemeente
en het Welzijnshuis op een andere manier dan voorheen.
Vroeger kon u tijdens de openingsuren zonder afspraak
naar de balies komen in het Administratief Centrum en
onbeperkt rondsnuisteren in de Bib. Sinds de start van de
coronamaatregelen zijn we geëvolueerd van een vrijwel
‘contactloze’ naar een ‘contactarme’ werking. Initieel was
er alleen een noodloket op afspraak en konden er op
afspraak boekenpakketjes bij de Bib worden afgehaald.
Boeken werden (en worden nog steeds) enkele dagen ‘in
quarantaine’ geplaatst vooraleer ze opnieuw worden uitgeleend. Ondertussen zijn de balies en de Bib terug open,
maar uitsluitend op afspraak. De nodige beschermingsmiddelen voor burgers en personeelsleden werden voorzien: onder meer schermen in plexiglas en ontsmettingszuilen in het Administratief Centrum, maar bijvoorbeeld
ook in tweedehandswinkel De Kapstok, waar bovendien
alle kledij ‘in quarantaine’ gaat alvorens ze gewassen
wordt om in de winkel te worden opgehangen. Een
afspraak maken om langs te komen in het Administratief
Centrum doet u door te bellen naar 02 755 30 70. Als u
naar de Bib wilt komen, reserveert u een tijdsslot op
https://kortenberg.bibliotheek.be/afspraak-bezoek of
door te bellen naar 02 755 22 90. Bij een bezoek aan het
Administratief Centrum (ook aan de Bib) is het dragen
van een mondmasker verplicht.

Gemeentelijke basisschool De Regenboog zorgde voor een verrassing
van formaat (letterlijk) voor de naar school terugkerende leerlingen:
een prachtige muurschildering op de zijmuur van het oudste gebouw
van de hand van graffitiartiest Bart Smates uit Mechelen. De kunstenaar kreeg carte blanche van de school en werkte tijdens de paasvakantie meer dan een week aan dit mooie kunstwerk. De school
interpreteert dit werk als volgt: een hoopvolle jongen (leerling?)
leunt tegen de trap van het schoolgebouw en droomt weg bij een
mooie, kleurrijke, warme en gezonde wereld - een wereld die nu fel
afsteekt tegen de agressieve rood-witte linten, de nadars op de
speelplaats en de mondmaskers bij hun opvoeders.
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De gemeente bezorgde een mondmasker aan iedere inwoner vanaf 6 jaar. Zonder de inzet van vele vrijwilligers zou dit niet gelukt zijn. Duizenden
pakketjes werden samengesteld in hygiënische omstandigheden waarbij uiteraard rekening gehouden werd met het respecteren van de fysieke
afstand tussen de vrijwilligers. Nadien werden ze verspreid in de Kortenbergse brievenbussen. Het gemeentebestuur bedankt van ganser harte alle
vrijwilligers die wat van hun kostbare tijd geschonken hebben om te zorgen voor een efficiënte verdeling!
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in Kortenberg
(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKING
ZOMERVAKANTIE

Op het moment van de opmaak van Zoeklicht waren de coronarichtlijnen
voor de organisatie van gemeentelijke vakantiewerking in de periode juliaugustus 2020 nog onduidelijk.
De inschrijvingen voor gemeentelijke opvang tijdens de zomervakantie
verlopen via https://kortenberg.kwandoo.com. Het inschrijfsysteem geeft
aan of er nog beschikbare plaatsen zijn. Als de activiteit volzet is, kan je
inschrijven voor de wachtlijst. De ingeschrevenen zullen tijdig de nodige
informatie ontvangen.
De dienst Vrije Tijd zorgt steeds voor een zo veilig mogelijke speelomgeving. De maatregelen die worden voorgeschreven door de Nationale
Veiligheidsraad zullen toegepast worden. Hierdoor zal de vakantiewerking
er dit jaar wellicht anders uitzien dan voorgaande jaren. De dienst Vrije Tijd
communiceert, van zodra het kan, uitgebreid over de nieuwe aanpak. Voor
vragen over de gemeentelijke vakantiewerking kan je de dienst contacteren via vakantiewerking@kortenberg.be.

GEMEENTELIJKE VRIJETIJDSEVENEMENTEN
ZOMERVAKANTIE
Ook voor de gemeentelijke vrijetijdsevenementen waren bij de opmaak
van Zoeklicht nog geen richtlijnen gekend. De dienst Vrije Tijd zal op basis
van de opgelegde voorwaarden bekijken welke evenementen kunnen
plaatsvinden en onder welke omstandigheden.
Houd de gemeentelijke communicatiekanalen zoals de website, de
Facebook- en Instagrampagina in de gaten.

(De Bib)

EEN ‘VLIEG’BELEVING IN DE BIB
GEMEENTEBESTUUR

Hoor jij wat ik hoor?
Ja, dat is Vlieg, die komt deze zomer een tussenlanding maken in de
jeugdafdeling van de Bib van Kortenberg.
In de ‘Vliegcabine’ zullen er een aantal opdrachten zijn waar je oren flink
van zullen tuiten! Hoe klinkt een stripheld, wat betekenen al die knopjes en
hoe vind je aanwijzingen om de fel begeerde schat van Vlieg te vinden? Je
zult het allemaal meemaken in juli en augustus. Het enige dat je moet
doen is ernaar vragen aan de infobalie. De medewerkers helpen je graag
op weg.
Voor de schatjes van Vlieg is er deze zomer een klinkend ontdekkingstochtje.
Aan de hand van een draad met geluid gaan de kinderen van het ene plekje

naar het andere. Telkens valt daar iets te beleven. Soms gaat het om het
herkennen van een geluid, dan weer kunnen ze meezingen met een liedje
of mogen ze zelf geluiden maken. Natuurlijk doet papa of oma ook mee! Een
klein luisteravontuur dus, op maat van de kleinste bezoekers van de Bib.
Heb je je schat gevonden in de bibliotheek? Trek dan eens je wandelschoenen aan en doe mee aan de wandelingen van Vlieg.
Van woensdag 1 juli tot zaterdag 29 augustus
De Bib
Geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 3 tot 14 jaar
Kosteloos
Meer info: www.kortenberg.bibliotheek.be,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 90
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(De Bib)

SCHATTEN VAN VLIEG, EEN SUPERTOFFE ZOEKTOCHT DOOR JE EIGEN GEMEENTE!
GEMEENTEBESTUUR

Hoe kan je deelnemen? Surf naar www.kortenberg.bibliotheek.be en
download de opdrachtenbundel of haal er eentje in de Bib. Doe je stapschoenen aan en vertrekken maar!
Starten kan telkens aan de kerk of op de route dicht bij je voordeur. Volg de
Vliegpijlen en zoek onderweg de codes. Alle codes gevonden? Haal dan
een echt Vliegcadeau af in de Bib van Kortenberg.

Joepie, het is weer zover! De hele zomervakantie lang kan je met Vlieg op
schattenzoektocht in Kortenberg. In totaal wachten er vijf wandelingen op
jou om ontdekt te worden! In elke deelgemeente vind je een leuke wandeling
geschikt voor families met kleine en grote kinderen. Door de buurt- en voetwegen is het onderweg absoluut veilig en rustig en kom je enkele verborgen
pareltjes tegen. Doe de wandelingen allemaal apart of neem voor extra wandelplezier de uitbreidingen erbij. De echte avonturiers onder ons kunnen zelfs
de hele gemeente rondwandelen door alle wandelingen te combineren.

Van woensdag 1 juli tot zaterdag 29 augustus, op eigen tempo
Kosteloos
Geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 3 tot 14 jaar
Cadeau kan je afhalen tijdens de openingsuren van de Bib
Meer info: www.kortenberg.bibliotheek.be,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)

(De Bib)

LEESBEESTEN

BIB ON TOUR: DE TIJDMACHINE

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

Lees deze zomer (minstens) vier leesboeken uit de Bib. Na elk boek krijg je
een stempel op je stempelkaart en bij vier stempels verdien je een beestachtig potlood.

Reis door de tijd tijdens de eerste Bib on Tour van deze zomer. De Bib
neemt je met allerlei verhalen mee naar de oertijd, de middeleeuwen en
de toekomst. Trek je een passende outfit aan?

Van woensdag 1 juli tot zaterdag 29 augustus
tijdens de openingsuren van de Bib
De Bib
Geboortejaren 2008 tot en met 2016
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Woensdag 8 juli om 14 u.
Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, Erps-kwerps
Geboortejaren 2012 tot en met 2016
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)

BIB ON TOUR: DE POLITIE
GEMEENTEBESTUUR

Er moet een boef gevangen worden! Heb jij een speurneus en ben je goed
in het oplossen van raadsels? Dan heeft de Bib jou nodig. En misschien
komt de politie je zelfs een handje helpen...

(De Bib)

BIB ON TOUR: PRINSEN EN PRINSESSEN
GEMEENTEBESTUUR

Voel jij je een prins of prinses, maar woon je niet in het kasteel dat daarbij
past? Kom dan volledig uitgedost naar Villa la Sapinière en laat je bedienen
met een verhaal en toffe activiteit.
Woensdag 15 juli om 14 u.
Villa la Sapinière, Lodderhoekstraat 1, Everberg
Geboortejaren 2012 tot en met 2016
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)

BIB ON TOUR: PIRATEN
GEMEENTEBESTUUR

Schip ahoi, scheepsmakker! Heb je echte zeebenen en is het landleven voor
jou niet spannend genoeg? De woeste piraten zijn speciaal voor jou aangemeerd om hun verhaal te vertellen.
Woensdag 19 augustus om 14 u.
Speelbos ’t Vossenhol, parkings: Heerbaan, Bertem
Geboortejaren 2012 tot en met 2016
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Woensdag 5 augustus om 14 u.
Binnenplaats Serviceflats Dry Coningen, Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg
Geboortejaren 2012 tot en met 2016
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Dienst Jeugd)
GEMEENTEBESTUUR

EEN SPEELSTRAAT ORGANISEREN?

De plannen voor de grote vakantie krijgen stilaan vorm. Laat kinderen nog
meer naar hartenlust spelen en bouw je eigen straat om tot een speelstraat!
WAT IS EEN SPEELSTRAAT?
Uw straat kan tijdens de zomer een speelparadijs voor kinderen worden.
De gemeente zorgt voor nadarhekken om aan de uiteinden van de straat
te plaatsen zodat deze minder toegankelijk wordt voor auto’s. Dit maakt
dat kinderen vrijuit in de straat kunnen voetballen, stoepkrijten, een
fietsparcours bouwen, hinkelen, schminken, waterspelletjes spelen, rolschaatsen, een 1-tegen-allenspel organiseren, tafels buitenzwieren en met
zijn allen knutselen en koekjes bakken, een kinderknalfuif organiseren of
met iedereen de avondbarbecue voor de hele straat voorbereiden.
Gezelligheid troef en voor kinderen de ideale gelegenheid om zorgeloos
met elkaar in de straat te ravotten!

HOE MAAKT U VAN UW STRAAT EEN SPEELSTRAAT?
Dit doet u door bij de gemeente een (online) aanvraag in te dienen tot het
organiseren van een speelstraat. De uitgebreide voorwaarden, het reglement en het in te vullen aanvraagformulier vindt u terug op
www.kortenberg.be/speelstraat.
Alvast wil de dienst Jeugd enkele belangrijke zaken uit het reglement
benadrukken:
• Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3de of 66% van de
bewoners van de straat akkoord gaat met de invoering van de speelstraat;
• Een speelstraat kan ingericht worden voor een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen;
• Een speelstraat kan enkel ingevoerd worden als minimaal 3 peters/
meters, wonende in de straat, zich engageren voor de organisatie en
het zelf dagelijks plaatsen en weghalen van de nodige signalisatie.
Voor de zomervakantie kan je nog altijd een aanvraag indienen voor een
speelstraat die zou plaatsvinden ten vroegste vanaf maandag 27 juli.
Voor verdere vragen en extra informatie met betrekking tot het organiseren
van speelstraten, kan je terecht bij jeugd@kortenberg.be of 02 755 22 84.

(Natuurpunt Kortenberg)

ZOMERFIETSZOEKTOCHT IN DE GROENE VALLEI
Natuurpunt Kortenberg nodigt je uit om individueel, met de familie of met
een beperkte groep vrienden het mooie landschap van de Groene Vallei
per fiets te ontdekken. Via rustige (land)wegen rijd je langs mooie natuurgebiedjes. Onderweg worden een aantal makkelijk op te lossen vragen
gesteld over het landschap, de natuur, erfgoed en andere pittoreske items.
Leuk en gezond! Deelnemen kan vanaf woensdag 1 juli. Deelnemen is
mogelijk dankzij een deelnemersformulier dat in Bar Bruis te verkrijgen is.
Let op, Bar Bruis is op maandag en dinsdag gesloten.
De fietszoektocht loopt de hele zomer door, dus geen wachtrijen. Je kan
deelnemen wanneer je dat zelf wenst. Je deelnemersformulier kan je tot
en met woensdag 30 september afgeven in Bar Bruis, waar de fietszoektocht start en eindigt. Opgelet! Gesloten op maandag en dinsdag.

Er worden een aantal leuke prijzen voorzien!
Van woensdag 1 juli tot en met woensdag 30 september
Startplaats en inschrijving: Bezoekerscentrum Groene vallei/Bar
Bruis, Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps
10 euro (inclusief drankje in Bar Bruis), leden 5 euro
Meer info: patrick.luyten@telenet.be of 0495 59 85 33
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(Sterko Volleybal)

ZOMERSTAGES VOLLEYBAL STERKO
Ben je tussen 8 en 16 jaar en wil je graag leren volleyballen? Dan zijn de
zomervolleybalstages van Sterko zeker iets voor jou!
Uiteraard volgt Sterko Volleybal de versoepeling van de coronamaatregelen
op de voet op en gaat Sterko er ook van uit dat de stages kunnen plaatsvinden mits strikte veiligheidsgaranties.

(Kantschool Kortenberg)

INFOAVOND EN INSCHRIJVING
LESSEN KANTKLOSSEN
Kantschool Kortenberg bestaat al 43 jaar en telt ongeveer 20 actieve leden
in alle leeftijdscategorieën. De lessen vinden om de twee weken plaats op
zaterdag van 9 tot 16 u. Heb je interesse, kom dan naar de info- en inschrijvingsavond op maandag 31 augustus van 19 tot 20.30 u. in de ontmoetingsruimte van OC Berkenhof. Lessen kantklossen voor beginners en
gevorderden.

Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli van 9 tot 17 u. en
van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus van 9 tot 17 u.,
telkens inclusief toonmoment
Opvang kosteloos van 8.15 tot 9 u. en van 17 tot 17.30 u.
Sporthal Kortenberg
Vanaf 95 euro per week (inclusief tussendoortjes en tas soep)
Meer info en inschrijven: www.sterko.be

Maandag 31 augustus van 19 tot 20.30 u.
OC Berkenhof
Kosteloos
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be,
https://sites.google.com/site/kantschoolkortenberg

(Die Blomme)

BLOEMSCHIKKEN BIJ DIE BLOMME
Wil je leren werken met bloem en blad, met twijg en tak, met zaad en
wortel, met schelp en zand, met al het verrukkelijke uit de natuur?
Dan kan je samen met Die Blomme op weg om tijdens het volgende werkjaar (september 2020 tot en met mei 2021) je medecursisten te verbazen
en je creativiteit de vrije loop te laten.

Meer info en inschrijven:
02 759 20 09, micheline.matterne@skynet.be of
0486 72 00 79, patriciadekeyzer@hotmail.com

(Hobby- en Filaclub en Kantschool Kortenberg)

INSCHRIJVING HOBBYTENTOONSTELLING
Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober richt de Hobby- en Filaclub en
Kantschool Kortenberg voor de 47ste maal haar hobbytentoonstelling in.
Deze vindt plaats in GC Colomba en loopt op zaterdag van 14 tot 18 u. en op
zondag van 10 tot 18 u. Heb je een hobby of ben je verzamelaar en zou je
graag deelnemen? Neem dan contact op voor maandag 31 augustus.
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be,
https://sites.google.com/site/kantschoolkortenberg
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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 juni gemaakt. Bij het ter perse gaan van
Zoeklicht was het nog niet duidelijk 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

Organisator

Waar

Van woe 01/07/20
tot woe 30/09/20

Zomerfietstocht

Van woe 01/07/20
tot za 29/08/20

Leesbeesten

Van woe 01/07/20
tot za 29/08/20

Schatten van Vlieg,
Bibliotheek Kortenberg Op locatie
een supertoffe zoektocht
door je eigen gemeente!
Schatten van Vlieg in de Bib: Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
een Vliegbeleving in de Bib!

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

Speelplein Alles Kids en
A-teens: Superhelden!

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

Knutselkamp I (volzet)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 16 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
€ 36, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Zomerkamp

Kids-o-fijntje

Turnzaal GBS De Klimop

€ 75,
www.kidsofijntje.be

Fietsgraveren

Gemeente Kortenberg

Speelplein Alles Kids
en A-teens:
Toen was er vuurwerk!
Sportweek I (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Scoutslokalen Kortenberg

Dienst Vrije Tijd

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Kosteloos,
tijdelijk verplicht op afspraak: 02 254 11 40
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
€ 65, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van woe 01/07/20
tot za 29/08/20
Van woe 01/07/20
tot vrij 03/07/20
van 07:30 tot 17:30
Van woe 01/07/20
tot vrij 03/07/20
van 09:00 tot 16:00
Van woe 01/07/20
tot vrij 03/07/20
van 08:30 tot 16:30
Woe 01/07/20
van 13:00 tot 14:00
Van ma 06/07/20
tot vrij 10/07/20
van 07:30 tot 17:30
Van ma 06/07/20
tot vrij 10/07/30
van 09:00 tot 16:00

Natuurpunt Kortenberg Startpunt
Bezoekerscentrum Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Info
€ 10, € 5 leden Natuurpunt,
patrick.luyten@telenet.be,
0495/598533
Kosteloos,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Van ma 06/07/20
Zomerkamp
Kids-o-fijntje
tot vrij 10/07/20
van 08:30 tot 16:30
Ma 06/07/20, 13/07/20, KVLV Everberg wandelt!
KVLV Everberg
20/07/20, 27/07/20,
03/08/20, 10/08/20,
17/08/20, 24/08/20 en
31/08/20
van 14:00 tot 16:00
Woe 08/07/20
Bib on Tour: 'De Tijdmachine' Bibliotheek Kortenberg
van 14:00 tot 15:00

Turnzaal GBS De Klimop

€ 110,
www.kidsofijntje.be

Gemeenteplein Everberg,
Annonciadenstraat

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

Do 09/07/20
van 20:00 tot 22:00 en
za 11/07/20
van 14:00 tot 16:00
Van ma 13/07/20
tot vrij 17/07/20
van 07:30 tot 17:30
Van ma 13/07/20
tot vrij 17/07/20
van 09:00 tot 16:00
Van ma 13/07/20
tot vrij 17/07/20
van 09:00 tot 17:00
Van ma 13/07/20
tot vrij 17/07/20

Cursus dagvlinders

Bezoekerscentrum
Groene Vallei

Bezoekerscentrum Groene Vallei, € 32,
Lelieboomgaardenstraat 60,
gerd.vanthienen@natuurpunt.be,
Erps-Kwerps
0490 11 31 94

Speelplein Alles Kids
en A-teens: Bij de Farao

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

Avonturenweek (volzet)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

Zomerstages volleybal

Sterko Volleybal

Sporthal Colomba

Silsomrangers

Bezoekerscentrum
Groene Vallei

Woe 15/07/20
van 14:00 tot 15:00

Bib on Tour:
'Prinsen en prinsessen'

Van ma 20/07/20
tot vrij 24/07/20
van 07:30 tot 17:30
Van ma 20/07/20
tot vrij 24/07/20
van 08:00 tot 17:00
Van ma 20/07/20
tot vrij 24/07/20
van 08:30 tot 16:30
Van ma 27/07/20
tot vrij 31/07/20
van 07:30 tot 17:30
Van ma 27/07/20
tot vrij 31/07/20
van 08:00 tot 17:00
Do 30/07/20
van 13:45 tot 17:45
Van ma 03/08/20
tot vrij 07/08/20
van 07:30 tot 17:30
Van ma 03/08/20
tot vrij 07/08/20
van 08:00 tot 17:00

Het Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, Kosteloos,
Erps-Kwerps
02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
€ 65, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
€ 95, www.sterko.be

Bezoekerscentrum Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps
Bibliotheek Kortenberg Villa La Sapinière,
Lodderhoekstraat 1, Everberg

www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum/
bezoekerscentrum-groene-vallei

Speelplein Alles Kids en
A-teens: Het oude Rome

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

Kleuterstage: Pim Piloot
(volzet)

Dienst Vrije Tijd

GBS De Regenboog

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 22 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
€ 56, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Podiumweek

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

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

Speelplein Alles Kids en
Dienst Vrije Tijd
A-teens: Het spel der tronen

Scoutslokalen Kortenberg

Kleuterstage:
De Gruffalo (volzet)

GBS De Regenboog

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
€ 70, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Dienst Vrije Tijd

Dansnamiddag voor senioren Seniorenadviesraad en
het Welzijnshuis
Speelplein Alles Kids en
Dienst Vrije Tijd
A-teens: Bij de Inca's

GC Colomba

Kleuterstage:
Abracazebra (volzet)

GBS De Negensprong

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

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

Kosteloos, gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 30 70, www.kortenberg.be
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
€ 70, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
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Organisator

Waar

Info

Van ma 03/08/20
tot vrij 07/08/20
van 09:00 tot 16:00
Van ma 03/08/20
tot vrij 07/08/20
van 09:00 tot 16:00
Van ma 03/08/20
tot vrij 07/08/20
van 08:00 tot 17:00
Van ma 03/08/20
tot vrij 07/08/20
van 08:00 tot 17:00
Van ma 03/08/20
tot vrij 07/08/20
van 08:30 tot 17:00
Woe 05/08/20
van 13:00 tot 14:00
Woe 05/08/20
van 14:00 tot 15:00

Musicalstage

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

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

Tienersportkamp

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

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

Creakamp

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

Zomerstage

F.C. KM United

Terreinen F.C. KM United,
site Colomba

€ 130,
0476 99 22 51,
info@fidastic.be
€ 140 niet-leden, € 120 leden,
zomerstage@fckmunited.be

Tennisstage

TC Leliehof-Silsombos
vzw

Van ma 10/08/20
tot vrij 14/08/20
van 07:30 tot 17:30
Van ma 10/08/20
tot vrij 14/08/20
van 09:00 tot 16:00
Van ma 10/08/20
tot vrij 14/08/20
van 09:00 tot 16:00
Van ma 10/08/20
tot vrij 14/08/20
van 08:30 tot 17:00
Van ma 17/08/20
tot vrij 21/08/20
van 07:30 tot 17:30
Van ma 17/08/20
tot vrij 21/08/20
van 09:00 tot 16:00
Van ma 17/08/20
tot vrij 21/08/20
van 09:00 tot 17:00
Do 18/08/20
van 18:00 tot 20:00
Woe 19/08/20
van 14:00 tot 15:00

Speelplein Alles Kids en
A-teens: De eenzame ruiter

Do 20/08/20
van 18:00 tot 20:30
Vrij 21/08/20
van 14:00 tot 16:00
Van ma 24/08/20
tot vrij 28/08/20
van 07:30 tot 17:30

Fietsgraveren
Bib on Tour: 'De politie'

TC Leliehof,
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps
Gemeente Kortenberg Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Bibliotheek Kortenberg Binnenplaats serviceflats Dry
Coningen, Leuvensesteenweg
190, Kortenberg
Dienst Vrije Tijd
Scoutslokalen Kortenberg

martin.tennisleliehof@gmail.com

Kosteloos,
tijdelijk verplicht op afspraak: 02 254 11 40
Kosteloos,
02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
€ 75, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Knutselkamp II (volzet)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

Sportweek II (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

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

Tennisstage

TC Leliehof-Silsombos
vzw

martin.tennisleliehof@gmail.com

Speelplein Alles Kids
en A-teens: De jaren 60

Dienst Vrije Tijd

TC Leliehof,
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps
Scoutslokalen Kortenberg

Knutselkamp III (volzet)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

Zomerstages volleybal

Sterko Volleybal

Sporthal Colomba

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
€ 75, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
€ 95,
www.sterko.be
bloed@kortenberg.rodekruis.be

Bib on Tour: 'Piraten'

Rusthuis O.L.V. Lourdes,
Kammestraat, Erps-Kwerps
Bibliotheek Kortenberg Speelbos 't Vossenhol, Bertem

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

bloed@kortenberg.rodekruis.be

Mantelzorgwerking mantelzorgcafé
Speelplein Alles Kids
en A-teens:
Terug naar de Toekomst

Dienstencentrum
Kortenberg
Dienst Vrije Tijd

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat 17
OC Berkenhof, lokaal 0.4
Scoutslokalen Kortenberg

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

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Van ma 24/08/20
tot vrij 28/08/20
van 09:00 tot 16:00
Van ma 24/08/20
tot vrij 28/08/20
van 07:30 tot 17:30
Van ma 24/08/20
tot vrij 28/08/20
van 08:30 tot 16:30
Van ma 24/08/20
tot vrij 28/08/20
van 08:30 tot 17:00
Woe 26/08/20
van 18:00 tot 20:30
Do 27/08/20
van 13:45 tot 17:45

Sportweek III (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

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

Taalkamp

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

Inschrijven op aanvraag via
vakantiewerking@kortenberg.be

Zomerkamp

Kids-o-fijntje

Turnzaal GBS De Klimop

€ 110,
www.kidsofijntje.be

Tennisstage

TC Leliehof-Silsombos
vzw

martin.tennisleliehof@gmail.com

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

TC Leliehof,
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps
GC Colomba

Vrij 28/08/20
van 20:00 tot 22:00

Nacht van de vleermuis
en de nachtvlinder

Ma 31/08/20
van 19:00 tot 20:30

Infoavond en inschrijving
lessen kantklossen

Dansnamiddag voor senioren Seniorenadviesraad
en het Welzijnshuis

bloed@kortenberg.rodekruis.be

GC Colomba

Kosteloos,
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 30 70, www.kortenberg.be
Natuurpunt Kortenberg Bezoekerscentrum Groene Vallei, saskia.ribbens01@gmail.com,
Lelieboomgaardenstraat 60,
0498 61 71 91
Erps-Kwerps
Kantschool Kortenberg OC Berkenhof
€ 80 beginners (materiaal inbegrepen),
€ 50 gevorderden (prijzen voor een volledig lesjaar),
kantschool.kortenberg@skynet.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.

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

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

Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal- & Snelbalie
Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Alle balies zijn geopend, maar werken uitsluitend op afspraak.
Bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken.
Bibliotheek
Voorlopig uitsluitend op afspraak, te reserveren via www.kortenberg.bibliotheek.be of
02 755 22 90
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 september 2020. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 juli 2020 worden
ingediend. Voorstellen voor het oktobernummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 augustus 2020 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 31 juli 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.

OPENDEURDAGEN EN INSCHRIJVINGEN SCHOLEN KORTENBERG — SCHOOLJAAR 2020 - 2021
GEMEENTELIJKE KLEUTER- EN LAGERE SCHOLEN
DE KLIMOP
Kwerpsebaan 249
3071 Erps-Kwerps
02 759 64 59
deklimop@kortenberg.be
www.deklimop.net

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

OPENDEURDAG

OPENDEURDAG

Vrijdag 28 augustus 2020 van 17.30 tot 19 u.

Vrijdag 28 augustus 2020 van 17.30 tot 19 u.
(Onder voorbehoud van coronamaatregelen - voor updates: zie website)

KENNISMAKEN?
Tijdens de kijkdagen voor peuters, telkens van 9 tot 10.30 u.:
• woensdag 21 oktober en 9 december 2020
• woensdag 3 februari, 24 maart en 19 mei 2021
Ouders bezoeken met hun kind de peuterklas en school

INSCHRIJVINGEN

KENNISMAKEN?
Tijdens de kennismakingsavonden in de instapklas:
• woensdag 28 oktober 2020 van 18 tot 19 u.
• woensdag 20 januari 2021 van 18 tot 19 u.
• woensdag 31 maart 2021 van 18 tot 19 u.

INSCHRIJVINGEN

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

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

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

BEZOEKJE AAN ONZE SCHOOL?

OPENDEURDAG EN INSCHRIJVINGEN

Ga naar de website en neem contact met het secretariaat.

Maandag 31 augustus 2020 van 17 tot 18.30 u.

INSCHRIJVINGEN

KENNISMAKEN?

Maak een afspraak met het secretariaat op 02 759 60 69

INSCHRIJVINGEN

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

Op afspraak: met schooldirecteur Johan Vandenbergen
02 759 60 69 of 0486 79 91 14

Tijdens de opendeurdag of na afspraak op 02 759 63 60

INFO EN INSCHRIJVINGEN:

GEMEENSCHAPSONDERWIJS

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

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

KENNISMAKEN?

KENNISMAKEN?

Tijdens kennismakingsdagen: data zie www.hertogjan.be
Ouders bezoeken met hun kind de peuterklas.
Open klasdag om de school te bezoeken:
Vrijdag 15 januari 2021 van 16 tot 18.30 u.

Tijdens open klasdagen op woensdag 28 oktober en 16 december 2020 en op
woensdag 27 januari, 10 februari, 31 maart en 12 mei 2021.

INFO EN INSCHRIJVINGEN

Op afspraak: met de schooldirectie
directie@vb-erps-kwerps.be, 02 759 65 33, www.materdei-ek.be

Op afspraak: met directeur Rita Coucke
info@hertogjan.be, 02 759 68 25

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

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

INSCHRIJVINGEN
Online inschrijven via www.academiezaventem.be

