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Schitterend wolkenspel
boven de Erpse velden

WACHT JE OP
DIT TEKEN?

19de
WERVINGSACTIE
GEMACHTIGDE
OPZICHTERS

Wervingsactie
gemachtigde opzichters

Laat uw appels persen tot sap op
Gemachtigde opzichters
26GEZOCHT:
septemberGEMACHTIGDE
- info op blz. 8OPZICHTERS!
gezocht - info op blz. 5
Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Al wie minstens 18 jaar is: ouders, grootouders,
leerkrachten, gepensioneerden, ... kortom iedereen
die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil
inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene
door de burgemeester gemachtigd om kinderen,
scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te
laten oversteken.
Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de

Theoretische opleidingen:

driekleurige armband die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel.
Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van de school. Een gemachtigd opzichter is een onmisbare schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Dus als jij ook wil
bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer, neem
dan deel aan één van de geplande opleidingen en
word gemachtigd opzichter.

Behaag uw tuin met streekeigen
planten - info op blz. 6

Kinderen baas in Kortenberg
tijdens de Kinderspeeldag op
zondag 27 september

Door jouw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en
voetgangers een kans om veilig en zelfstandig naar
school te gaan.
De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel
van de opleiding en de uitrusting (hesje, stopbord
en driekleurige armband). Het praktische deel van
de opleidingen wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale politie.
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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 7 september van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van
het Welzijnshuis. Gelieve vooraf 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.

Intergemeentelijke preventiewerker

Graag op afspraak. Contact: preventie@kortenberg.be

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

Huisvuilkalender

Woensdag 2 september: grofvuil (op afroep, betalend)
Maandag 7 september: zachte plastics
Vrijdag 11 september: huisvuil en gft
Maandag 21 september: pmd en papier en karton
Vrijdag 25 september: huisvuil en gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 2 september van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Tijdelijk verplicht op afspraak: 02 254 11 40

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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

Diverse wachtdiensten en meldpunten

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of pz.herko@
police.belgium.eu - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep 02 238 96 99
Storing rioleringsstelsel 02 238 96 99
Melding verstopte rioolslikker 02 254 11 40
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Melding probleem wegennet Vlaanderen https://meldpuntwegen.be
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Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 JUNI 2020
De gemeenteraad keurde goed:
• de jaarrekeningen 2019 van de gemeente en van het Welzijnshuis
(OCMW).
• de toelagen voor de verenigingsraden en het Erfgoedhuis voor het
werkingsjaar 2020.
• uitzonderingsmaatregelen op het reglement voor het innen van
gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken, dit in het kader van de coronacrisis. Elke onderneming of
organisatie zal van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 worden
vrijgesteld van de belasting voor één niet-geadresseerd drukwerk per
trimester, met maximaal een A3-formaat recto-verso.
• de stopzetting van het subsidiereglement voor de aankoop van een
alternatief vogelafweersysteem.
• het gebruiksreglement voor gemeentelijke voetbalaccommodaties.
• de wijziging van de contractvoorwaarden voor de verhuur van ondergrondse parkeerplaatsen op de site Bareelplein. Er moet geen extra
huurdersaansprakelijkheidsverzekering meer afgesloten worden.
• het bestek met de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze
voor de aanleg van een parking voor basisschool De Boemerang in
Meerbeek. De kosten worden geraamd op 318.103,11 euro, inclusief
21% btw.
• de ontwerpakte voor de aankoop van een perceel grond op de hoek van
de Doelstraat en de Tervuursesteenweg voor de prijs van 1.120 euro.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• dat voortaan ook minderjarige zorgbehoevenden uit Kortenberg de
gemeentelijke mantelzorgpremie kunnen aanvragen voor hun mantelzorger.
• aanpassingen aan de gebruiksovereenkomst en het huishoudelijk
reglement van de serviceflats.
• het gebruik van woningen voor de verschillende huisvestingsdoeleinden van de sociale dienst.
• de opzeg van huurwoningen in de Zavelstraat en de Vogelenzangstraat.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
keurden goed:
• de notulen van de zittingen van 8 juni 2020.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
bekrachtigden:
• het besluit van de burgemeester over het digitaal en openbaar plaatsvinden van hun respectievelijke vergaderingen tijdens de coronacrisis
en de goedkeuring van de afsprakennota hierover.
Ook volgende punten werden besproken door de gemeenteraad:
• de steun van de Vlaamse regering voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen
• de (bestendiging van) schoolstraten aan Kortenbergse basisscholen

De gemeenteraad nam kennis van:
• het verslag over de organisatiebeheersing in 2019.
• de resultaten van de communicatiebevraging ‘Lokale
Communicatiemonitor’ die de gemeente Kortenberg in het voorjaar
van 2020 heeft uitgevoerd in samenwerking met het
Onderzoekscentrum Memori van de Thomas More-hogeschool
Mechelen.
• een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waarvan de gemeente Kortenberg deel uitmaakt.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelde vast:
• de jaarrekening 2019 van het Welzijnshuis (OCMW).
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van:
• het verslag over de organisatiebeheersing in 2019.
• het jaarverslag over 2019 van het Welzijnshuis

Foto: Evgenia Belyaeva
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Volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 7 september 2020
De gemeenteraad start om 20 u. en is openbaar.
De gemeenteraadszitting van 7 september zal in het kader van de maatregelen ter beperking van het risico op besmetting met het coronavirus
digitaal plaatsvinden en zonder publiek. De gemeente zal de gemeenteraad live streamen. 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 7 september 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 graag per e-mail de agenda voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen? Geef dan een seintje aan de dienst Interne Onder
steuning via interneondersteuning@kortenberg.be.
De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen vindt
u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.

Onderwijs
NEDERLANDS LEREN IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021 – EXTRA INFO
GEMEENTEBESTUUR

In het Zoeklichtnummer van juli-augustus kon u lezen dat het Centrum
voor Basiseducatie (CBE) op maandag en woensdag gratis Nederlandse
lessen organiseert voor nieuwkomers die in hun eigen land niet lang
naar school zijn geweest. Deze lessen vinden echter plaats op maandag
en vrijdag tussen 9 en 12 u. Op woensdag wordt er tussen 9 en
12 u. een oefenklas georganiseerd.
U kunt ook via het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Nederlandse
lessen voor beginners en gevorderden volgen. Het inschrijvingsgeld
bedraagt 72 euro (boeken niet inbegrepen). Deze lessen vinden plaats in
OC Oud Gemeentehuis:
• Maandag: niveau 1.1
• Donderdag: niveau 1.2
• Dinsdag: niveau 2.3

Het inschrijvingsmoment van vrijdag 28 augustus (van 14 tot 15.30 u.
en van 17.30 tot 19.30 u., OC Berkenhof, Lokaal 0.4, Beekstraat 25) vindt
bovendien plaats op afspraak (0800 123 00). Ook om een gratis
taaltest te laten afnemen, moet u verplicht een afspraak maken via
0800 123 00.
Meer informatie vindt u op https://www.kortenberg.be/
nederlands-leren-in-het-schooljaar-2020-2021.
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Mobiliteit
GEMEENTEBESTUUR

HELPT U ONZE KINDEREN VEILIG NAAR SCHOOL? GEZOCHT: GEMACHTIGDE OPZICHTERS
VOOR EEN KWARTIERTJE PER DAG

Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan hun kinderen met de fiets of te voet naar
school te sturen. Hoe minder auto’s in de schoolomgeving, hoe veiliger
het wordt. Bovendien hebben kinderen die te voet of per fiets naar school
gaan een streepje voor: beweging in de buitenlucht zorgt dat ze frisser op
de schoolbanken zitten.
De gemeente Kortenberg is binnen het kader van een actief verkeersveiligheidsbeleid op zoek naar vrijwilligers die zich gedurende een kwartiertje per dag of gedurende één of meerdere dagen per week willen inzetten om de kinderen veilig te laten oversteken. In het meerjarenplan van
de gemeente Kortenberg is veiligheid rondom de scholen een prioriteit.
De gemeente Kortenberg heeft geld vrijgemaakt om de vrijwilligers te
vergoeden door middel van een vrijwilligersvergoeding.

WACHT JE OP
DIT TEKEN?
Wervingsactie
gemachtigde opzichters

GEZOCHT:
GEMACHTIGDE
OPZICHTERS!
Het
praktische
deel van de opleidingen
wordt georganiseerd in samenWie kan gemachtigd opzichter worden?
werking
met de lokale politie.
Al wie minstens 18 jaar is: ouders, grootouders,
leerkrachten, gepensioneerden, ... kortom iedereen
die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil
inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene
door de burgemeester gemachtigd om kinderen,
scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te
laten oversteken.

De gemeente Kortenberg organiseert zelf ook een opleidingsmoment. Dit
is voorzien op maandag 19 oktober in school De Negensprong.
Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden, ... Kortom, iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich
vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap en voor een verkeersveilige
omgeving. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de vrijwilliger door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken.
Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleurige armband die
de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel.
Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van
de school. Een gemachtigd opzichter is een onmisbare schakel in het
verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Dus als u ook wilt bijdragen
tot meer veiligheid in het verkeer, neem dan deel aan één van de
geplande opleidingen en word gemachtigd opzichter.
Door uw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en voetgangers een kans om
veilig en zelfstandig naar school te gaan.
De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel van de opleiding en
de uitrusting (hesje, stopbord en driekleurige armband).

driekleurige armband die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel.

Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van de school. Een gemachtigd opzichter is een onmisbare schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Dus als jij ook wil
bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer, neem
dan deel aan één van de geplande opleidingen en
word gemachtigd opzichter.

Door jouw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en
voetgangers een kans om veilig en zelfstandig naar
school te gaan.

Theoretische opleidingen in de buurt van Kortenberg:
Leuven

1 oktober

Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de

Theoretische opleidingen:

Steenokkerzeel

De provincie Vlaams-Brabant organiseert tijdens de maand oktober
opleidingen voor kandidaat gemachtigd opzichters gedurende één
namiddag of avond.

19de
WERVINGSACTIE
GEMACHTIGDE
OPZICHTERS

1 oktober

16 - 19 u.

De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel
van de opleiding en de uitrusting (hesje, stopbord
en driekleurige armband). Het praktische deel van
de opleidingen wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale politie.

19 – 22 u.

Basisschool De Ark3,
Martelarenlaan 313
Gemeentehuis
Raadzaal,
Orchideeënlaan 17

LEUVEN

01-10-2020

16.00 - 19.00 uur

Basisschool De Ark3 | Martelarenlaan 313 - 3010 Leuven

STEENOKKERZEEL

01-10-2020

19.00 - 22.00 uur

Raadzaal gemeentehuis | Orchideeënlaan 17 - 1820 Steenokkerzeel

ASSE

05-10-2020

09.00 - 12.00 uur

PIVO | Poverstraat 75 - 1731 Asse

GEETBETS

06-10-2020

17.00 - 20.00 uur

Raadzaal gemeentehuis | Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbets

ROTSELAAR

13-10-2020

18.00 - 21.00 uur

‘De Mena’ Zaal, niveau 2 | Provinciebaan 2 - 3110 Rotselaar

BOORTMEERBEEK

13-10-2020

19.00 - 22.00 uur

Raadzaal gemeentehuis | Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

TIENEN

14-10-2020

09.00 - 12.00 uur

Stadhuis | Grote Markt 27 - 3300 Tienen

DIEST

14-10-2020

13.30 - 16.30 uur

Stadhuis Oranjezaal | Grote Markt 1 - 3290 Diest

SINT-PIETERS-LEEUW

14-10-2020

13.00 - 16.00 uur

Raadzaal gemeentehuis | Pastorijstraat 21 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Boortmeerbeek

Rotselaar

TIELT-WINGE

15-10-2020

AARSCHOT

19-10-2020

Provinciebaan 2

GRIMBERGEN

20-10-2020

LEUVEN

26-10-2020

Leuven

ZEMST

27-10-2020

13 oktober

13 oktober

19 - 22 u.

18 – 21 u.

Gemeentehuis
Raadzaal, Pastorijstraat
2
‘De Mena’ zaal

16.00 - 19.00 uur

Basisschool De Winge | Halensebaan 16 - 3390 Tielt-Winge

09.00 - 12.00 uur

Politiecommissariaat | Demervallei 6 - 3200 Aarschot

18.00 - 21.00 uur

Raadzaal gemeentehuis | Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen

09.00 - 12.00 uur

Provinciehuis | Provincieplein 1 - 3010 Leuven

26 oktober

19.00 - 22.00 uur

9 – 12 u.

Provinciehuis,
Provincieplein 1

Raadzaal gemeentehuis | De Griet 1 - 1980 Zemst

Vooraf inschrijven voor één van deze sessies is verplicht. Wees er snel bij want per sessie worden MAXIMAAL dertig kandidaten toegelaten.

Hoe inschrijven? Inschrijven kan enkel online via www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters

Zemst
27| Directie
oktober
19 – 22
u. 75 - 1731Gemeentehuis
Meer info? Provincie Vlaams-Brabant
Mens - PIVO Politieschool
| Poverstraat
Asse
tel. 02 456 89 23 (Marleen Van Nieuwenhove) | pivo.politie@vlaamsbrabant.be
Raadzaal,
De Griet 1
Alle informatie over deze wervingscampagne kun je ook terugvinden op onze website www.vlaamsbrabant.be

Meer locaties en data op www.vlaamsbrabant.be

Vooraf inschrijven voor één van deze sessies is verplicht. Wees er snel bij,
want per sessie worden maximaal dertig kandidaten toegelaten.
Hoe inschrijven?
Inschrijven voor de provinciale opleidingen kan enkel online via
www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters.
Meer info? Provincie Vlaams-Brabant - PIVO Politieschool,
Poverstraat 75 - 1731 Asse - 02 456 89 23 of
pivo.politie@vlaamsbrabant.be
Inschrijven voor de opleiding in Kortenberg op 19 oktober via
mobiliteit@kortenber.be
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Ruimtelijke ordening
RENOVATIEPLANNEN? BENT U AL OP DE HOOGTE VAN DEZE PREMIES?
Wonen Vlaanderen keert een renovatiepremie uit voor verschillende renovatiewerken zoals een nieuw dak, funderingen en muren,
draagvloeren, buitenschrijnwerk, elektrische installatie, centrale verwarming, ...
Om van de renovatiepremie te kunnen genieten moet de woning minstens
30 jaar oud zijn, mag u geen tweede woning bezitten en moet uw inkomen onder de maximumgrenzen vallen.
Een renovatiepremie bedraagt 20 tot 30% van de aanvaarde facturen en
kan tot 10.000 euro opleveren.
Netbeheerder Fluvius geeft verschillende premies voor energiebesparende maatregelen. De isolatiewaarde is de belangrijkste voorwaarde bij deze premies. Voert u minstens drie verschillende maatregelen
binnen de vijf jaar uit voor uw volledige woning, dan krijgt u bovenop de
gewone premies een totaalrenovatiebonus. Hier hoeft u zelf niets voor te

doen, bij elke premieregistratie wordt automatisch de bonus toegekend
wanneer u daarvoor aan alle voorwaarden hebt voldaan.
Ook de gemeente Kortenberg verleent een bijkomende premie
voor het plaatsen van dak-, vloer-, buitenmuur- of spouwmuurisolatie in
een bestaande woning. Deze aanvraag verloopt via de aanvraag van
Fluvius.
Meer info over premies?
Surf naar de website via kortenberg.be/premies-en-subsidies of contacteer huisvesting@kortenberg.be of 0471 85 03 77. U kunt het loket ook elke
woensdagnamiddag bezoeken op afspraak, tussen 13 en 16 u.

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

BEHAAG UW TUIN MET STREEKEIGEN PLANTEN - SAMENAANKOOP (FRUIT)BOMEN,
HAGEN, HEGGEN EN HOUTKANTEN IN VLAAMS-BRABANT

Uw tuin – groot of klein – kan een verschil maken voor natuur en klimaat.
Plant een boom, haag of klimplant. Samen zorgen we zo voor meer groen.
Dat is goed voor mens en dier. Maak van uw tuin een fijne plek voor vogels,
bijen en vlinders. En geniet zelf ook van de bloesems, het fruit en de schaduw.

AANBOD
Bomen ook geschikt voor kleinere tuinen (minimum 50m² per
boom): Spaanse aak (hoogte 10-12m, breedte 5-10m), knotwilg (vormboom, u kunt deze zo groot laten worden als u wilt - regelmatig snoeien),
wilde lijsterbes (hoogte 8-12m, breedte 5-10m), Europese vogelkers
(vormboom, u kunt deze zo groot laten worden als u wilt)
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Bijvriendelijke pakketten: bloesem- en bessenheg, bijenheg, vogelbosje, bosrand, houtkant, paardenpakket
Kijk op www.behaagjetuin.be voor meer aanbod van gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden,
hoogstam(fruit)bomen, loofbomen, knotwilgen, wilgenhutten, ...
De regionale landschappen van Vlaams-Brabant garanderen kwalitatief
streekeigen plantgoed aan een goede prijs.
Bestel online tussen 1 september en 31 oktober op
www.behaagjetuin.be.
Het bestelde plantgoed haalt u af op de gemeentelijke werkplaatsen
(Engerstraat 172 in Erps-Kwerps) op zaterdag 5 december van
10 tot 12 u.
Wenst u ondersteuning en advies? Met concrete vragen over uw bestelling
en de aanplanting in uw tuin kunt u contact opnemen met uw Regionaal
Landschap via haag@rld.be.
Meer info? Regionaal Landschap Dijleland, 016 40 85 58 of haag@rld.be.
Nieuw! Klimaatboom: bomen die een langere periode van droogte
kunnen verdragen en veel schaduw bieden: wintereik, Spaanse aak, haagbeuk, winterlinde
Bomen die geen last hebben van natte voetjes: Zwarte els, (knot)
wilg, Europese vogelkers, wilgenhut
Bijvriendelijke bomen: fruitbomen (appel, peer, kers, kriek, mispel,
perzik), kleinbladige linde (winterlinde), zomerlinde, boskers, Spaanse aak,
Europese vogelkers

Bent u de ouder van een kind dat geboren of geadopteerd werd
tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020 en woont u in Kortenberg? Dan
kunt u van 1 september tot en met 14 oktober een geboorteboom
voor uw kind bestellen. U kunt een boom kiezen uit de lijst hieronder. Raadpleeg de regels en vraag de geboorteboom aan op
www.kortenberg.be/plant-een-geboorteboom-2020.
• Kleinbladige linde (winterlinde)
• Zomerlinde
• Boskers
• Veldesdoorn/Spaanse aak
• Wilde lijsterbes
• Gewone vogelkers
• Wilgenpoten
• Appelboom (Court pendu rosat)
• Kerselaar (Hedelfinger)
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MOBIELE FRUITPERS KOMT NAAR KORTENBERG
GEMEENTEBESTUUR

Op zaterdag 26 september tussen 9 en 16 u. komt een mobiele fruitpers voor de eerste keer naar Kortenberg. Laat uw appels persen tot (h)
eerlijk en gezond sap op de parking van GC Colomba. Voor 5 liter natuurtroebel appelsap hebt u 7 kilogram appels nodig. U moet wel minstens 75
kilogram fruit aanleveren. Bij een kleinere oogst kunnen verschillende
mensen het fruit samen laten persen en de vaatjes verdelen. De appels
kunnen ook gemengd worden met ander fruit, bijvoorbeeld 30 procent
harde peren en/of kweepeer, 15 procent zwarte bes, rode bes, bosbes,
aardbeien, krieken, kersen of rode bieten, 10 procent braambessen, rabarber, druiven, pruimen, framboos. Het aangeleverde fruit mag niet rot of
beschimmeld zijn. Gestoken of afgevallen vruchten zijn geen probleem. De
appels en peren mogen niet te melig of te zacht zijn. Een mix van verschillende appelsoorten geeft een betere smaak.

Hoe werkt het?
Het fruit wordt eerst gesorteerd, gewassen, vermalen, geperst en het sap
wordt gefilterd en kortstondig gepasteuriseerd op minstens 80°. Daarna
wordt het sap afgevuld in een bag-in-box. Het sap blijft nog een jaar
houdbaar.
Wat kost het?
Per vaatje van 5 liter betaalt u 6 euro, van zodra u meer dan 10 vaatjes
hebt, betaalt u nog 5,5 euro/stuk. U kunt het sap ook per 3 liter laten verpakken. Dan betaalt u 4,25 euro per verpakking, vanaf 101 vaatjes van 3
liter is het nog 4 euro. Liet u al eerder fruit persen in een mobiele fruitpers
en bewaarde u de kartonnen verpakking? Breng deze mee om opnieuw te
gebruiken en bespaar zo tot 0,5 euro per vaatje.
Vooraf inschrijven verplicht
Het is verplicht om vooraf in te schrijven. Dit kan via een e-mail naar :
info@appelperslerouge.be of telefonisch 0475 26 24 80. U geeft een
inschatting van de hoeveelheid appels en of u ander fruit met de appels
wilt mengen. U ontvangt van de firma het uur waarop u wordt verwacht
(tussen 9 en 16 u.).

ECOWERF HAALT VANAF 19 MAART 2021 PAPIER EN KARTON OP IN CONTAINERS
GEMEENTEBESTUUR

Vanaf 19 maart 2021 haalt EcoWerf in Kortenberg papier en karton aan
huis op in gele containers van 240 liter. Gedaan met het verzamelen van
papier in kartonnen dozen of het samenbinden in pakketjes. Voortaan verzamelt u oud papier en karton netjes en droog in een gesloten container.
Die container heeft wielen zodat u ook een volle container makkelijk naar
de straat kunt rollen als het papier wordt opgehaald. Handig en proper.
Waarom een gele papier en kartoncontainer?
De gemeente koos voor dit systeem omdat er heel wat voordelen zijn aan
de ophaling van papier en karton in containers. Een container is niet alleen
gebruiksvriendelijker voor u maar ook ergonomisch voor de ophalers.
Want papier en karton ophalen in containers voorkomt rugklachten en
snijwonden. Ook wordt er heel wat waaivuil in de gemeente voorkomen.
Wanneer krijg ik een container?
Papier en karton wordt vanaf 1 januari 2021 maandelijks in plaats van driewekelijks opgehaald door EcoWerf. Daarom is een container van 240 liter
het ideale formaat om het papier en karton van één maand in te verzamelen. Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals het wonen op een

appartement, kunt u een ander type container kiezen. U krijgt in het najaar van 2020
een brief met alle info over de gele papier en
kartoncontainer.
Vanaf 19 maart 2021, de start van de ophaling van papier en karton in de gele container, neemt EcoWerf papier en karton dat los
aan de straatkant staat niet meer mee. U
kunt wel nog met los papier en karton op het
recyclagepark terecht.
Wat kost mij dat?
U betaalt een maandelijks gebruiksrecht van 0,84 euro. Met dit bedrag
hebt u recht op het gebruik van een container en wordt uw container
onderhouden en vervangen aan huis indien nodig. Het aanbieden van de
gele container is kosteloos. U betaalt ook niet voor het gewicht van het
papier en karton dat u maandelijks aanbiedt. Het bedrag wordt maandelijks afgehouden van uw DifTar-rekening. Uw maandelijkse afvalrekening
raadpleegt u via het digitaal loket ‘Mijn EcoWerf’ op www.ecowerf.be.
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Welzijnshuis
WILT U KINDEREN OOK EEN DUWTJE
IN DE RUG GEVEN? PROJECT DE
KUBUS ZOEKT NOG VRIJWILLIGERS!

Wat kunt u doen als vrijwilliger van De Kubus?
• In een structuurklasje begeleidt u een viertal kinderen uit het eerste of
tweede leerjaar van de lagere school.
• U zorgt voor een warm welkom en een rustige begeleiding bij het huiswerk. Na het schoolwerk speelt u met de kinderen een spel waarbij het
Nederlands op een toffe manier wordt geoefend, indien mogelijk
samen met de mama's of of de papa's.
Voordelen van actief te zijn als vrijwilliger van de Kubus:
• U kunt een verschil maken voor leerlingen uit de 1e graad!
• Een zinvolle tijdsbesteding (afhankelijk van uw mogelijkheden).
• U komt terecht in een fijne groep van enthousiaste vrijwilligers.
• Regelmatig overleg en begeleiding met andere vrijwilligers.
• Een jaarlijks feest met alle vrijwilligers samen!
• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

MINDER INKOMSTEN IN TIJDEN
VAN CORONA?
Wat?
In het project de Kubus worden kinderen na schooltijd gedurende een klein
uurtje opgevangen in een structuurklasje. Zij krijgen er van gemotiveerde
vrijwilligers naschoolse begeleiding en taalstimulering als ondersteuning
bij hun huiswerk. Het project heeft als doel de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten door hen te begeleiden bij het zelfstandig maken van hun
huiswerk en door middel van taalstimulering.
Het project wil ook een brug slaan tussen de gezinnen en de scholen. Het
project steunt op een sterke samenwerking tussen de scholen, het
Welzijnshuis en andere hulpverleners.
Doet u ook mee als vrijwilliger?
• Hebt u affiniteit met het werken met kinderen?
• Spreekt u vlot Nederlands?
• Wilt u meewerken aan de vroegtijdige aanpak van taalachterstand bij
jonge kinderen en hen begeleiden in het leren leren?
• Wilt u een duwtje in de rug geven van de ouders en hen tonen hoe zij
ook thuis voor een fijne 'leeromgeving' kunnen zorgen?

Bent u door het coronavirus (technisch) werkloos geworden? Is het moeilijk om uw maandelijkse huishuur en/of lening nog te betalen? Of om uw
facturen voor water, elektriciteit en gas te betalen?
Er werden door de overheid verschillende coronamaatregelen bedacht die
u (en uw gezin) een duwtje in de rug kunnen geven. Vraag hierover advies
bij de sociale dienst van het Welzijnshuis Kortenberg. Zo kan het
Welzijnshuis samen met u nagaan of u al uw rechten benut hebt in deze
moeilijke tijden.
Maak gerust een afspraak met een maatschappelijk werker
van de sociale dienst:
• Telefoon: 02 755 30 70
• Mail: socialedienst@kortenberg.be
• Mogelijkheden: elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13 en 16 u.

Zoeklicht · Kortenberg
september 2020

10

Gezondheid en zorg
OPENING BEWEEGROUTE
IN KORTENBERG
Wilt u meer bewegen? Een fitter lichaam? Een betere gezondheid en meer
energie? Doe dan de beweegroute van Kortenberg! De wandeling start aan
het verzamelpunt Berkenhof en loopt tot aan het verzamelpunt Oude
Abdij, of omgekeerd.
Tijdens de route van 1 kilometer komt u 15 bordjes met eenvoudige oefeningen tegen om uw uithoudingsvermogen, evenwicht en kracht te trainen. De oefeningen zijn gemakkelijk en leuk, voor jong en oud. Ze worden
nog fijner als u ze samen met vrienden of familie doet. Plezier verzekerd.
En dat fittere lichaam krijgt u er gratis bij. Mag het wat moeilijker? Doe dan
de opdrachten in de groene of zelfs blauwe balk. De beweegroute is vrij
toegankelijk en u hebt geen sportkledij nodig.

Officiële opening op woensdag 23 september om 13 u.
Voor de inhuldiging van de beweegroute neemt Bewegen Op Verwijzingcoach Kirsten Verboven u graag mee op sleeptouw. Zij begeleidt u graag
langs de beweegroute, na de officiële opening aan het verzamelpunt
Berkenhof en een woordje door de burgemeester en de schepen van
Welzijn.
Leuk extraatje voor de quizliefhebbers: tijdens het openingsmoment vindt
u er ook de gezondheidsrally. Dat zijn bordjes met vragen over gezondheid.
Uit de juiste antwoorden wordt één winnaar getrokken!
Inschrijven voor de inhuldiging van de beweegroute is verplicht. Er wordt
een bedankje voorzien voor uw deelname. Komt u op 23 september mee
de beweegroute ontdekken? Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com.
De beweegroute is een initiatief van de Welzijnsraad Kortenberg in samenwerking met Logo Oost-Brabant en kadert binnen het project Bewegen Op
Verwijzing. Meer info? www.bewegenopverwijzing.be

GEMEENTELIJKE MANTELZORGONDERSTEUNING, NU OOK VOOR
-21-JARIGEN
Bovenop de Vlaamse mantelzorgpremie hebben mantelzorgers ook recht
op een gemeentelijke mantelzorgpremie die door het Welzijnshuis wordt
uitbetaald. Op 29 juni 2020 keurde de gemeenteraad een wijziging in het
reglement goed waardoor deze premie ook kan aangevraagd worden door
zorgbehoevenden die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben.
Basisvoorwaarden voor de zorgbehoevende:
• is gedomicilieerd in Kortenberg;
• woont niet in een woonzorgcentrum of andere instelling maar in zijn
thuisomgeving. Een tijdelijk verblijf in een aangepaste instelling (kortverblijf voor weekend, dagcentrum,...) is wel toegelaten;
• heeft geen recht op een andere gemeentelijke sociale toelage zoals
sociaal-pedagogische toelage;
• de zorgbehoevendheid wordt aangetoond door een positieve beslissing van de Vlaamse mantelzorgpremie - zie
vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget (een kopie van het attest
moet worden bijgevoegd);
• twee zorgbehoevenden kunnen voor elkaar geen mantelzorger zijn.
Een aanvraag indienen?
U kunt de gemeentelijke mantelzorgpremie het hele jaar door aanvragen
in het Dienstencentrum van het Welzijnshuis. De zorgbehoevende of de
persoon die hem/haar wettelijk of gewoonlijk vertegenwoordigt, dient
hiertoe een ondertekend aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te
verkrijgen in het Dienstencentrum, aan de welzijnsbalie in het
Administratief Centrum of op https://www.kortenberg.be/gemeentelijkemantelzorgpremie. U kunt uw aanvraag ook online doen.
Meer info over de Vlaamse Zorgpremie vindt u ook op
vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget.
Hebt u vragen of wenst u meer info over de gemeentelijke mantelzorg
ondersteuning, dan kunt u terecht bij:
Dienst Gezondheid en Zorg, Beekstraat 25, Kortenberg
02 755 23 10 of gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
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Dienstencentrum

MANTELZORGWERKING
Elke dag opnieuw geven 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen zorg en ondersteuning aan ouderen, mensen die ziek zijn, mensen met een handicap of
psychische aandoening. Hun schouders en handen dragen veel. Als de zaken die u moet opnemen en combineren zwaarder doorwegen dan wat uw
schouders, hart en hoofd kunnen dragen, komt de draagkracht in gevaar. Met informatieve momenten en praatcafés wil het Welzijnshuis u als mantelzorger
ondersteunen. Maandelijks is er een moment waar u als mantelzorger de nodige info rond allerlei thema’s kunt krijgen, maar waar u ook uw verhaal kunt
vertellen en lotgenoten kunt ontmoeten om elkaar te steunen en te begrijpen. Deze ondersteuningsmomenten vinden plaats iedere derde vrijdag van de
maand. U bent op al deze momenten welkom van 14 tot 16 u. in de Ontmoetingsruimte.
INFONAMIDDAG: PERFECTIONISME
Perfectionisme is een gek beest waar ook veel mantelzorgers mee worstelen. Deze infosessie, begeleid door Erna Claes, doctor in de psychologie,
geeft een antwoord op drie vragen die opduiken wanneer perfectionisme
doorweegt: wat is perfectionisme eigenlijk? Hoe ben ik eraan gekomen?
Geraak ik er van af en hoe?
Er is niets mis mee de dingen goed te willen doen en te streven naar verbetering. Uit dingen het beste willen halen is vaak heel positief. Soms is er
echter een klein, knagend gevoel dat zegt dat het niet goed genoeg is, dat
zegt dat u iets beter zelf doet in plaats van een taak uit te besteden.
Wanneer dit gevoel de overhand neemt, dan kan dit verlammend werken.

Het is niet nodig om perfectionisme volledig uit uw leven te bannen. Uit
ervaring blijkt zelfs dat de meeste mensen dit ook niet willen. De juiste
balans vinden in uw perfectionisme is wel een uitdaging. In deze infosessie
komt u te weten hoe u dat kunt doen.
Praktisch
Vrijdag 18 september van 14 tot 16 u.
Lokaal 1.6
Kosteloos
Inschrijving gewenst vóór 15 september via
dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

Programma september – december 2020
Datum
18/09/2020
16/10/2020
20/11/2020
18/12/2020

Wat
Infonamiddag
Praatgroep
Praatgroep
Mantelzorgcafé

Thema
Perfectionisme, Erna Claes
Voorafgaande zorgplanning
Een lang en gelukkig leven

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

Italiaans voor half- Italiaans voor
gevorderden
gevorderden

Wanneer

Dinsdag van 9 tot 10.30 u.,
tweeweklijks
Lokaal 1.6
29/9
15/9

Waar
Startdatum
Uiterste inschrijf
datum
Kost
Info bij

€ 163

Dinsdag van 9 tot 10.30 u.
Lokaal 1.6
22/9
15/9

Franse praatgroep Spaans voor
gevorderden (min.
5 jaar ervaring)
Dinsdag van 10.30 tot 12 u., Woensdag van 10 tot 12 u.
tweewekelijks
Lokaal 1.6
Lokaal 1.8
22/9
7/10
20/9
1/10

€ 104,50
€ 104,50
Bernadette Lepoudre,
lepoudrebernadette@gmail.com of
0477 66 81 64

€ 160
Ana Moreno,
ana.moreno@gmail.com of
0494 40 34 88
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Politie
EEN AANGIFTE AAN HET ONTHAAL? MAAK STEEDS EEN AFSPRAAK!
Is uw portefeuille gestolen? Bent u uw rijbewijs kwijt? Bent u opgelicht via
het internet? Maak dan steeds een afspraak voordat u naar het onthaal van
de politiezone HerKo komt, zowel in het politiehuis Herent als in het politiehuis Kortenberg. Sinds kort werkt de politiezone Herent-Kortenberg
voor aangiftes aan het onthaal immers enkel nog op afspraak.
Wat zijn de voordelen?
• Minder wachttijd
• Meer discretie
• U weet op voorhand welke documenten u moet meebrengen

Hoe kunt u een afspraak maken?
• Online: vanaf 1 september kunt u eenvoudig een afspraak maken via
www.politieherko.be.
• Telefonisch: u kunt tijdens de kantooruren naar het algemeen nummer
van de politiezone (016 85 34 00) bellen om een afspraak vast te leggen.
Let op: hebt u dringende politiehulp nodig of wilt u een verdachte situatie
melden? Bel dan steeds 101 zodat een interventieploeg ter plaatse
gestuurd kan worden.

SERIENUMMERS ZIJN BELANGRIJK VOOR U EN VOOR DE POLITIE!
Bij een inbraak of gewone diefstal worden soms elektronische apparaten
(laptop, gsm, fototoestel, gps, tablet, ...) buitgemaakt. De politie zal de
apparaten willen seinen als gestolen voorwerpen. Het voorwerp wordt
dan geregistreerd in een nationale databank die toegankelijk is voor alle
politiediensten in België. Indien er een voorwerp aangetroffen wordt, dan
kan elke politiedienst nagaan of het voorwerp als gestolen geregistreerd
staat en aan wie het toebehoort.

Het seinen moet snel na de diefstal gebeuren. Worden verdachten gecontroleerd, dan is het belangrijk dat de politie meteen kan vaststellen dat ze
in het bezit zijn van gestolen voorwerpen. Seinen kan enkel wanneer het
merk, type en het serienummer van het toestel gekend is. Het is dus
belangrijk om vooraf de serienummers van uw apparaten te noteren en te
bewaren. Deze nummers vindt u ofwel op de buitenkant van het toestel of
in de software van het apparaat (bij ‘instellingen’ onder ‘systeem’ of ‘over
je toestel’).
Er bestaan een aantal handige apps waarmee u makkelijk en snel foto’s
kunt maken van uw apparaten en hun nummers (bijvoorbeeld: ‘Stop
Heling’ of ‘1 dag niet’). Misschien biedt uw bank of verzekeraar ook zo’n
app aan. Soms is zo’n applicatie al aanwezig in uw mobiele banking-app.
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MAG U ALS FIETSER DIT BORD VOORBIJRIJDEN?
Het verkeersbord C1 mag u als bestuurder niet voorbijrijden, dus ook niet
als fietser. Doet u dit toch, dan begaat u een overtreding van de derde
graad waarvoor u een boete van 174 euro moet betalen. Bovendien hebt u
als fietser geen voorrang van rechts als u een kruispunt oprijdt wanneer u
uit een verboden rijrichting komt.
Uitzondering
Enkel wanneer er een bijkomend wit bord onder het verkeersbord C1 werd
aangebracht waarop het symbool van een fiets staat afgebeeld, mag u als
fietser het verkeersbord C1 voorbijrijden. Is er geen onderbord aangebracht, dan is het absoluut verboden om tegen de rijrichting te rijden.
Enkele voorbeelden van deze onderborden voor fietsers zijn:
1. Ja, want dit bord geldt enkel voor gemotoriseerde voertuigen.
2. Enkel wanneer ik in deze straat woon.
3. Nee, het is voor iedere bestuurder verboden om dit bord voorbij te rijden.
Hebt u antwoord 1 of 2 gegeven, dan kunt u best even de onderstaande
uitleg lezen. Het enige correcte antwoord is 3.

Hebt u na het lezen van dit artikel nog vragen? Aarzel dan niet om politiezone HerKo te contacteren via pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.

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

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

Beekstraat

30 km/u.

24

25 %

Kerkhoflaan

30 km/u.

84

7,1 %

Peperstraat

30 km/u.

116

6%

Straat
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Dalemstraat

50 km/u.

219

16 %

Frans Mombaersstraat

50 km/u.

180

5,6 %

Kerselarenstraat

50 km/u.

70

8,6 %

Kwerpsebaan

50 km/u.

213

4,7 %

Molenstraat

50 km/u.

32

9,4 %

Nederokkerzeelsesteenweg

50 km/u.

579

4,8 %

Schoonaardestraat

50 km/u.

94

1,1 %

Steenhofstraat

50 km/u.

173

5,2 %

Tervuursesteenweg

50 km/u.

89

15,7 %

Leuvensesteenweg

50 km/u.

1.013

7,9 %

Leuvensesteenweg

70 km/ u.

1.664

2,8 %

Snelheidsacties met flitsen van overtreders juli
Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

Frans Mombaersstraat

50 km/u.

213

8%

Kerselarenstraat

50 km/u.

100

7%

Leuvensesteenweg

50 km/u.

2.457

5,5 %

Molenstraat

50 km/u.

156

3,2 %

Nederokkerzeelsesteenweg

50 km/u.

174

4,6 %

Stationstraat

50 km/u.

211

0%

Tervuursesteenweg

50 km/u.

87

14,9 %

Hulstbergstraat

70 km/u.

208

5,8 %

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

Sterrebeeksesteenweg

50 km/u.

38.380

1%

Wijnegemhofstraat

50 km/u.

36.162

0,8 %

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

Sterrebeeksesteenweg

50 km/u.

30.938

1,3 %

Wijnegemhofstraat

50 km/u.

30.925

1,3 %

Straat

Flitspalen juni
Straat

Flitspalen juli
Straat
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Prikbord
GRATIS BUSTICKET NACHTVERVOER DE LIJN
VIA SMS OF WEBSITE

WERELDROUTE, EEN VERRASSENDE
FIETSZOEKTOCHT!

Onze gemeente biedt haar inwoners gratis bustickets aan voor het nachtvervoer op vrijdag- en zaterdagavond binnen Kortenberg en tussen
Kortenberg en Leuven. Vroeger kon u dit gratis ticket gewoon vragen aan
de chauffeur bij uw opstap. Sinds 1 juli 2020 kan dit niet meer. De Lijn zet
immers in op nieuwe betaalopties. De chauffeur kan geen tickets meer
verkopen of aanmaken. Dat maakt het reizen niet alleen makkelijker, maar
ook een pak veiliger. Geen tickets verkopen op het voertuig betekent stipter
rijden. Minder cash is een pak veiliger en bovendien kunnen de chauffeurs
zich bij haltes nog meer focussen op een belangrijke taak: iedereen veilig
laten op- en afstappen.

Op zondag 27 september kunt u deelnemen aan de Wereldroute, een
familiale fietszoektocht in de gemeente langs hoofdzakelijk trage wegen.
Onderweg ontdekt u de Kortenbergse wereldprojecten en passeert u ook
een aantal initiatieven die werk maken van duurzaam ondernemen. Bij elk
project kunt u een deel van het antwoord vinden op een wedstrijdvraag.
Elke deelnemer ontvangt achteraf een cadeautje geschonken door de
Wereldwinkel en er zijn ook mooie hoofdprijzen te winnen. De zoektocht
is geschikt voor iedereen, ook voor gezinnen met kinderen.

HOE BEKOMT U NU HET GRATIS TICKET?
Dat kan sinds 1 juli 2020 op twee manieren: via een sms-bericht of via de
website van De Lijn.
VIA EEN SMS-BERICHT
• Sms ‘KORTENBERG NACHT’ naar het nummer 4884 als u op vrijdag- of
zaterdagavond vanaf 22.22 u. aan de halte staat.
• U ontvangt dan een sms-ticket terug waarmee u 60 minuten kunt
reizen binnen de bovenvermelde voorwaarden.
Belangrijk:
• U ontvangt enkel een geldig sms-bericht op vrijdag- of zaterdagavond
vanaf 22.22 u.
• Uw telecomoperator rekent 0,15 euro aan voor het verzenden van uw
sms-ticket.
VIA DE WEBSITE VAN DE LIJN
• Ga naar www.delijn.be/kortenbergnacht.
• Registreer u eenmalig met naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.
• Kies dan het aantal gratis tickets dat u wilt aanschaffen (maximum 10).
• Als u op vrijdag- of zaterdagavond aan de halte staat, surft u met uw
smartphone naar dezelfde webpagina en activeert u één of meerdere
tickets door op de knop ‘activeer’ te klikken. Uw actieve ticket(s) zijn 60
minuten geldig binnen de hierboven vermelde voorwaarden.
Belangrijk:
• U kunt enkel op vrijdag- of zaterdagavond vanaf 22.22 u. een aangeschaft ticket activeren.
Meer informatie over gratis reizen in de andere gemeenten vindt u op
www.kortingticket.delijn.be.

HOE DEELNEMEN?
Starten kan op verschillende locaties, bijvoorbeeld vanuit het Park van de
Oude Abdij, aan de Wereldwinkel, aan de parochiezaal in Everberg of in de
Meerbeekstraat. U krijgt er een formulier met de uitgetekende fietsroute,
en dan bent u klaar om te vertrekken. Gaandeweg kunt u de projecten in
het zuiden die door de Kortenbergse Wereldraad ondersteund worden wat
beter leren kennen. Tijdens uw tocht zult u op een aantal plaatsen drankjes, ijsjes… en zelfs trendy plaktattoos vinden. Na uw fietstoer laat u het
ingevulde wedstrijdformulier achter op een van de startlocaties. Iedere
deelnemer ontvangt er een aardigheidje. De winnaars van de zoekrally
worden achteraf bekendgemaakt via de Facebookpagina.
De nodige COVID-19 preventiemaatregelen worden genomen.
Zondag 27 september van 14 tot 18 u.
Kosteloos
Meer info: www.facebook.com/wereldraad.kortenberg

Zoeklicht · Kortenberg
september 2020

17

PLANTJESWEEKEND KOM OP TEGEN KANKER
Dit jaar vindt er geen traditionele verkoop plaats van plantjes ten voordele van Kom op tegen Kanker. Dit om de veiligheid en gezondheid van kopers en
vrijwilligers niet in gevaar te brengen. De plantjesverkoop zal volledig online gebeuren. Daarbij heeft Kom op tegen Kanker uw steun nodig. Iedereen kan
tussen 1 en 20 september een plantje kopen via plantjesweekend.be. De betaling gebeurt online. Mensen kunnen hun azalea daarna afhalen op verschillende afhaalpunten of thuis laten leveren. Waar de afhaalpunten in en rond Kortenberg zich bevinden, vindt u op de website plantjesweekend.be.

JUNI EN JULI
IN BEELD
GROENE GEVELS

ste
1
plaats

Het gemeentebestuur van Kortenberg organiseerde dit
jaar voor de eerste keer de groene gevelwedstrijd.
Iedereen die een voor- of geveltuin wilde aanleggen of
verfraaien, kon deelnemen. Midden juni duidde een professionele jury drie winnaars aan:
• Eerste plaats: Brouwerijstraat 46
• Tweede plaats: Haaggatstraat 1
• Derde plaats: Brouwerijstraat 42

de
2
plaats

de
3
plaats
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JUNI EN JULI IN BEELD
ROOKSTOPCURSUS
KORTENBERG
In januari 2020 startte de gemeente Kortenberg in
samenwerking met Logo Oost-Brabant een groepscursus om te stoppen met roken. Na de zesde van
acht sessies moest de rookstopcursus door de coronacrisis verplicht op pauze worden gezet. Toch hielden
elf Kortenbergenaars hun inspanning dapper vol. Op
30 juni kregen zij, iets later dan voorzien, hun
diploma uit de handen van begeleidster en erkend
tabakoloog Kathleen Peetroons.

NIEUWE VLOER SPORTZAAL COLOMBA
In de maand juli kreeg de sportzaal aan Colomba een nieuwe sportvloer. Zo
kunnen alle inwoners sinds eind juli opnieuw genieten van sport op een gloednieuwe sportvloer.

BLIJVEN FIETSEN
Veel inwoners haalden tijdens de coronacrisis hun
fiets van stal. De uitvoeringsdiensten van de
gemeente Kortenberg
brachten op verschillende
locaties de aansporende
boodschap ‘blijven fietsen
allemaal’ aan.

Duo Berlingo verwende op zondag 26 juli het publiek met grappige en spectaculaire stunts op, met en onder zestig blauwe groentekistjes.
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in Kortenberg
Opgelet: algemeen geldt voor evenementen en activiteiten dat een minimumafstand van 1,5 m meter tussen personen
Mondmasker
verplicht
gerespecteerd moet worden. Mondmaskers moeten te allen tijde gedragen worden. Uitzonderingen op de mondmaskerplicht
zijn slechts toegestaan in enkele specifieke situaties bij activiteiten van verenigingen in georganiseerd verband en uitsluitend wanneer de
sociale afstand gegarandeerd is – raadpleeg hiervoor steeds de meest recente toepasselijke regelgeving.
Wanneer sportlessen of culturele activiteiten, die voldoen aan de voorwaarden, georganiseerd worden dan moeten de effectieve
deelnemers geregistreerd worden. Deze registraties moeten twee weken bijgehouden worden met het oog op een eventuele
contactopsporing. Voor het gemak kunnen verenigingen een ledenlijst afdrukken en per training/sessie aanduiden wie aanwezig was. Binnen elke
vereniging wordt best ook een coronaverantwoordelijke aangesteld die nagaat of alle richtlijnen omtrent corona in het algemeen worden nageleefd.
(De Bib)

VOORLEESUURTJE: BLIJ JE TERUG TE ZIEN!
GEMEENTEBESTUUR

Het is de eerste voorleeswoensdag van het nieuwe schooljaar en gelukkig mag er weer voor jou
worden voorgelezen. De laatste voorleeswoensdagen vielen vorig schooljaar natuurlijk in het water,
maar daarom zijn Ann en Marleen nu extra blij om iedereen weer terug te zien. Dat wordt gevierd
met goede verhalen en een tof knutselwerkje. Kijk je er ook zo naar uit?
Woensdag 2 september om 14 u.
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)

NEIL YOUNG: EEN HALVE EEUW WISPELTURIGHEID
GEMEENTEBESTUUR

LEZING/CONCERT DOOR DIRK STEENHAUT

Neil Young is een van de invloedrijkste en productiefste songschrijvers aller tijden. Zijn solocarrière (hij
was voordien lid van Buffalo Springfield) begon in 1968 en leverde tot nu toe 43 studioalbums en 18
liveplaten op. Young is een artiest buiten categorie, die talloze klassiekers op zijn naam heeft staan. Dit
jaar viert hij zijn 75ste verjaardag, voor Dirk Steenhaut een goede aanleiding om zich in Youngs leven en
werk vast te bijten. Uit zijn verhaal komt een wispelturige artiest tevoorschijn die zijn carrière soms moedwillig saboteert, maar altijd trouw zweert aan zijn eigen muze. De lezing wordt gevolgd door een optreden van Stonewood, Steenhauts muzikale alter ego, waarbij bekende en minder bekende nummers van
Neil Young zullen worden gebracht. Tegen het einde van de avond is er zelfs ruimte voor verzoekjes uit het
publiek. Dirk Steenhaut is muziekjournalist en publiceerde zowel in binnen- als buitenlandse magazines.
Hij schreef ruim twintig jaar voor De Morgen en werkt tegenwoordig als freelancer voor Humo, Knack
Focus en De Lage Landen. Hij is de auteur van het boek ‘Boogie Business’ (met en over Paul Ambach) en
leverde onder andere een lange bijdrage voor ‘Neil en ik’, een bundel met vijftig essays over Neil Young.

Vrijdag 11 september om 20 u.
De Bib
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht
en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80
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(Dienst Cultuur in samenwerking met Erfgoedhuis Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

OPEN MONUMENTENDAG: TOCHT LANGSHEEN MONUMENTALE
BOMEN EN GEBOUWEN AAN DE HAND VAN QR-CODES

Op zondag 13 september vindt de Open Monumentendag plaats.
Aangezien het door de coronacrisis geen goed idee is om veel mensen op
eenzelfde plaats samen te brengen, werd ervoor gekozen om een tocht te
organiseren die iedereen individueel en op eigen tempo kan doen. In de
kijker: de mooie bomen in de gemeente.
Op de pagina kortenberg.be/openmonumentendag2020 vind je een overzicht van de verschillende (fiets)routes. Er is een route door Kortenberg,
een route door Erps-Kwerps en een route door Everberg en Meerbeek.
Tijdens de openingsuren van de UiTbalie kan je daar ook een papieren
kaart verkrijgen. Op verschillende plekken op deze routes vind je infoborden met daarop een QR-code. Scan de code met je smartphone en ontdek
alles over de speciale bomen of het unieke gebouw op deze locatie.
Ook de kindjes kunnen mee op tocht, want hier en daar is er voor hen een
leuke, uitdagende opdracht verstopt! De tocht blijft ook na Open
Monumentendag nog te bezoeken tot en met zondag 27 september.

Van zondag 13 tot en met zondag 27 september
Meer info: kortenberg.be/openmonumentendag2020,
02 755 30 70 of cultuur@kortenberg.be

(De Bib)

‘VUILE LAKENS’
GEMEENTEBESTUUR

LEZING VAN HELEEN DEBRUYNE

Seks is tegenwoordig overal. In realityprogramma’s, op pornosites, in
reclameboodschappen, zelfs in keurige kranten. Waarom brengt het je
toch nog in verlegenheid? Lees je in de doorsnee verhalen over seks misschien te weinig over de schoonheid en veelzijdigheid van wat onze lichamen met elkaar kunnen? Waarom zijn er nog steeds plezierige vochten die

wetenschappers voor een raadsel stellen? Waar leerde je over seks en wat
heeft dat met je gedaan?
Met de hulp van geschiedenis, cultuur en wetenschap én het publiek, gaat
Heleen Debruyne op zoek naar het antwoord op deze en andere vragen.
Heleen Debruyne (1988) studeerde geschiedenis en journalistiek. Ze werkt
bij Klara en schrijft voor onder andere De Morgen en Humo. In 2017 publiceerde zij samen met Anaïs van Ertvelde het boek ‘Vuile lakens. Een
hedendaagse visie op seksualiteit’. Ook in de gelijknamige podcast geven
beide auteurs hun onbevangen kijk op seks en lichaam.

© Davy Coghe

Vrijdag 18 september om 19.30 u.
De Bib
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en kan via
kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: HOUD JE
GEGEVENS VEILIG MET EEN BACK-UP

Niets zo vervelend als al je gegevens kwijtraken. Je smartphone staat
immers vol met foto's, je favoriete muziek en je contactpersonen. Natuurlijk
wil je deze niet kwijt als er iets met je smartphone zou gebeuren of als je
een nieuwe koopt. Daarom is het belangrijk om regelmatig een reservekopie of back-up te maken.

‘WAAROM DOE JE WAT JE DOET?’:
GEMEENTEBESTUUR

LEZING DOOR KATRIEN VAN OSTAEDE EN
SOFIE VERHEIRSTRAETEN

In deze sessie leer je hoe je je gegevens veilig stelt en ze kan overzetten op
een ander toestel. Na de sessie staat Digidokter-van-dienst Peije je bij met
al je tablet-en smartphonevragen.
Zaterdag 19 september om 10 u.
Administratief Centrum - Zaal 1.1 (eerste verdieping)
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Voel je soms dat het plaatje voor jou niet klopt? Je krijgt op zondagavond
een wrang gevoel over de komende week. Je bent heel moe en leeg aan
het einde van de werkdag. Of je bent sneller geïrriteerd of emotioneel. Wat
het ook is dat je voelt, jouw lichaam geeft je signalen dat je loopbaan je
niet gelukkig maakt.
Hoe vaak durf je jezelf dan de vraag te stellen: ‘Waarom doe ik wat ik doe?’
Wellicht te weinig. Want er zijn belemmeringen die je tegenhouden om
hierop te durven inzoomen. Terwijl het openstaan voor die vraag net de
start van een nieuw verhaal zou kunnen zijn.
Coaches Sofie Verheirstraeten en Katrien Van Ostaede nemen je mee in
hún verhaal.
Maandag 21 september om 20 u.
De Bib
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en kan via
kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib in samenwerking met de
Gezinsbond en Huis van het Kind)
GEMEENTEBESTUUR

OUDER-KIND YOGA

Yoga is bewegen, ademen, je hoofd leegmaken. Maar yoga is ook een
prima manier om de band met je kind te versterken. Bij ouder-kind yoga
staat het samenspel tussen ouder en kind centraal. Een reeks yoga-oefeningen op ieders maat brengt jullie evenwicht en rust, maar ook vertrouwen en verbinding. Zowel inspannend als ontspannend, voor ouder én
kind (6-9 jaar).

Zaterdag 26 september om 14 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven vooraf is verplicht en
kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80
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(Dienst Jeugd in samenwerking
met de Kindergemeenteraad)
GEMEENTEBESTUUR

KINDERSPEELDAG

Hoera hoera hoera! Kinderen baas in Kortenberg, want op zondagnamiddag 27 september staat een hoogdag voor kinderen gepland: de
eerste editie van de Kinderspeeldag!
De dienst Jeugd stak samen met de kinderen van de Kindergemeenteraad
de koppen bij elkaar en brainstormde over een leuke kindernamiddag. Heb
je dus zin in een namiddag springkastelen, workshops en animatie?
Dan ontvangt de Kindergemeenteraad je met open armen op de
Kinderspeeldag! Trek je mama, papa, oma, opa, broer of zus dus aan de
mouw en kom mee spelen! Tot dan!
Zondag 27 september van 13 tot 17 u.
Geboortejaren 2008 - 2016
Scoutslokalen Kortenberg, Colombastraat 33, Kortenberg
Kosteloos
Kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene
Inschrijven verplicht via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: jeugd@kortenberg.be of 02 755 30 70

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

LIZE SPIT KOMT NAAR KORTENBERG

Op donderdag 1 oktober
nodigt de Bib Lize Spit uit in OC
De Zolder in Erps-Kwerps. Ze
zal niet enkel uit haar uitzonderlijk succesrijke debuut ‘Het
smelt’ voorlezen, maar ook uit
haar langverwachte nieuwe
roman (verschijningsdatum
nog onbekend). Nadien wordt
ze geïnterviewd door radiopresentatrice Lute Vanduffel. Ten
slotte beantwoordt Lize vragen vanuit het publiek en sig© Roos Pierson
neert ze haar boeken.
Lize Spit (1988) is één van de meest gelezen Nederlandstalige schrijvers
van de laatste jaren. Ze schrijft poëzie, proza en scenario’s. Haar debuutroman ‘Het smelt’ verscheen in 2016 en werd vaak bekroond, onder meer
met de Bronzen Uil en de NRC-prijs voor boek van het jaar. Volgend jaar
wordt ‘Het smelt’ verfilmd.
Donderdag 1 oktober om 20 u.
OC De Zolder
5 euro – sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betaling vooraf is verplicht en kan via
kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Het Kader - Davidsfonds)

ZIN OM TE TEKENEN EN TE SCHILDEREN?
Het opzet van het atelier is om iedereen toe te laten om zijn/haar teken- en
schilderstalenten verder te ontwikkelen met behulp van oefeningen en vrij
werk. Dit wordt ondersteund door de atelierverantwoordelijke.
Leren en bijschaven op eigen ritme waarna er ook regelmatig andere
paden worden betreden. Potlood, inkt, pastel en verf, het passeert allemaal de revue. Voor de cursisten met jaren ervaring zijn die basistechnieken nog altijd belangrijk.

Het atelier is open iedere dinsdagavond van 19 tot 22 u. en bevindt
zich op de eerste verdieping van het OC Oud Gemeentehuis,
Gemeentehuisstraat 11 te Everberg.
Iedere dinsdagavond van 19 tot 22 u.
OC Oud Gemeentehuis
Meer info en inschrijven:
Jean-Marie Beuten,
jmbeuten@outlook.com,
0485 11 49 66 of
https://kunstatelier-hetkader.simdif.com
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(vtbKultuur Kortenberg)

(Kantschool Kortenberg)

NEDERLANDSE SPOREN IN BRUSSEL,
CULTURELE BRUSSELWANDELING

LESSEN KANTKLOSSEN

Tussen 1814 en 1830 werden onze contreien opgenomen in het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden, een vergeten periode. Kersvers koning Willem
I deed zijn uiterste best om zijn nieuw land op de wereldkaart te plaatsen.
Zijn zoon, de latere Willem II, huwde een dochter van de toenmalige tsaar.
Hun oudste zoon Willem (III) werd trouwens in Brussel geboren. Er werd
werk gemaakt van de afbraak van de oude stadsmuren. Het nieuwe kanaal
van Brussel naar Charleroi moest de (industriële) bevoorrading van de
hoofdstad veilig stellen; de latere Generale Maatschappij was een van de
eerste banken die de industrie van vers kapitaal moest voorzien. Dit, en
nog zoveel meer, doet je misschien anders kijken naar de Nederlanders.
Donderdag 3, vrijdag 4 en zondag 6 september van 10 tot 12.30 u.
Samenkomst aan het station van Kortenberg
9 euro, 8 euro leden
Meer info: 0475 31 57 29 of kortenberg@vtbkultuur.be

Vanaf zaterdag 5 september kan je bij Kantschool Kortenberg twee
keer per maand terecht voor kantkloslessen voor beginners en gevorderden, waar verschillende kantsoorten worden aangeleerd. De lessen vinden
plaats in OC Berkenhof, telkens van 9 tot 16 u.
5 en 19 september
10 en 24 oktober
7 en 21 november
5 en 19 december
9 en 23 januari
6 en 20 februari
6 en 20 maart
10 en 24 april
8 en 29 mei
5 en 19 juni
Vanaf zaterdag 5 september, telkens van 9 tot 16 u.
OC Berkenhof
80 euro voor beginners (materiaal inbegrepen), 50 euro voor gevorderden,
prijzen voor een volledig lesjaar
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be of https://sites.google.com/
site/kantschoolkortenberg

(Christen Gemeenschap Kortenberg)

REPAIR CAFÉ KORTENBERG IS OPNIEUW OPEN
Heb je een apparaat dat hersteld moet worden? Repair Café kan je verder
helpen! Je bent welkom op de eerste zondag van de maand tussen 14 en
16 u. in de Kapellestraat 74 te Kortenberg.
Maar ook voor Repair Café zijn de coronamaatregelen van toepassing. Alle
maatregelen van de overheid moeten zeker opgevolgd worden.
• Het dragen van een mondmasker en de afstandsregel van 1,5 meter
zijn verplicht.
• Ontsmettingsmiddelen staan ter beschikking.
Aanmelden is verplicht! Om een te groot aantal aanwezigen te vermijden
vraagt Repair Café je om je aan te melden per mail via
johan.klein@hotmail.be of via 0473 87 80 13.
Hoe gaat Repair Café te werk? Elke persoon mag slechts één toestel meebrengen. Je geeft het defecte toestel af aan het onthaal met een uitleg van
het probleem. Het toestel wordt door een medewerker ontsmet en aan

een technicus doorgegeven. De zaal waar de reparaties plaatsvinden, mag
je niet binnengaan.
Tijdens je wachttijd wordt je een zitplaats toegewezen en koffie of thee
aangeboden. Bij mooi weer mag je ook buiten zitten of gaan wandelen,
maar de toestellen moeten zeker afgehaald worden. Naaiwerk kan nog
niet worden aanvaard omdat textiel niet kan worden ontsmet.
Repair Café kijkt ernaar uit om je te ontmoeten en hoopt op je begrip voor
de maatregelen die moeten worden opgevolgd.
Zondag 6 september van 14 tot 16 u.
Kapellestraat 74 te Kortenberg
Kosteloos
Meer info en aanmelden: johan.klein@hotmail.be of 0473 87 80 13
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(Circusstreken)

(KH De Verbroedering)

INTERESSE IN WEKELIJKSE LESSEN
CIRCUSTECHNIEKEN?

IEDEREEN IS WELKOM BIJ
KH DE VERBROEDERING

Wil je diabolo's of Chinese borden kunnen opdraaien, trucs uithalen met
een flowerstick of leren jongleren? Of je evenwicht onder controle houden
op een eenwieler, bal, ton, ladder, touw, trapeze, rola-bola of stelten? Of
kennismaken met de wereld van de clowns, goochelaars, acrobaten of ballonplooiers? Dan is Circusstreken echt iets voor jou! En na al dat oefenen
maak je samen een grote circusshow die je voor publiek brengt!
Iedere woensdagnamiddag in basisschool De Klimop te Erps-Kwerps vinden er circuslessen plaats, met start op woensdag 9 september. Vanaf
7 jaar kan je deelnemen.
Circusstreken bestaat ondertussen 10 jaar en telt ongeveer 60 leden tussen
7 en 18 jaar. Daarom wordt er in 3 groepen gewerkt:
• van 14 tot 15 u.: starters en beginners
• van 15 tot 16 u.: gevorderden
• van 16.30 tot 17.30 u.: jongeren (in polyvalente zaal Erps-Kwerps)
Ben je een ervaren muzikant of heb je er nog helemaal geen kaas van
gegeten? KH De Verbroedering biedt zowel voor de ervarene als de leek
een muzikaal pakket aan. Als kind of als volwassene kan je het pakket
muzikale opleiding volgen met de bedoeling aan te sluiten bij het instaporkest Jeugd Verbroedert en/of bij onze harmonie. De inschrijvingen voor
die opleiding vinden plaats op donderdag 10 september.

Bezoek voor meer informatie www.circusstreken.be. Je vindt er ook sfeerfoto’s van de voorbije acht jaar circuslessen en video-opnames van acht
circusvoorstellingen.
Inschrijven of inlichtingen? circusstreken@hotmail.com
Om in te schrijven mail je de volgende gegevens: naam, adres en gsmnummer, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer en of je al dan
niet ervaring met circus(technieken) hebt.
Deelname voor een heel jaar kost 130 euro (verzekering bij Sporta inbegrepen). Inschrijven voor een semester is ook mogelijk. Circusmateriaal is ruim
aanwezig.
Meer info: www.circusstreken.be

Ben je reeds geroutineerd in de muziek? Dan ben je meer dan welkom op
donderdagavond om mee te repeteren. De repetities (instaporkest van 19
tot 20 u. en harmonie van 20 tot 22 u.) herstarten in augustus. Het muzikale pakket, voor een ervaren muzikant, bestaat uit repetities, eigen concerten, concerten op verplaatsing, repetitiedag, jaartallenstoet, repetitieweekend, ledenfeest, ... Alles verloopt via de geldende coronamaatregelen.
Inschrijfmoment op donderdag 10 september van 17.30 tot 19 u.
Turnzaal gemeentelijke basisschool De Klimop
Meer info: www.verbroedering.be of info@verbroedering.be
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(Rode Kruis Kortenberg)

(Turnkring De Krakende Spieren)

CURSUS EHBO: EERSTE HULP EN HELPER

TURNKRING DE KRAKENDE SPIEREN
BESTAAT 50 JAAR!

Op donderdag 10 september start een nieuwe cursus Eerste hulp en
Helper in GC Colomba. Stel dat er straks iemand van je gezin of een collega
iets overkomt. Weet je dan hoe je moet reageren? Kan je eerste hulp toedienen bij een verstuiking, een brandwonde of hartfalen?
Rode Kruis Kortenberg vindt het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen. Via de opleidingen leer je de juiste vaardigheden aan om eerste hulp
te bieden. Zo weet je wat je moet doen als er iets gebeurt.

Turnkring De Krakende Spieren Meerbeek (DKS) staat voor 'Meer dan turnen alleen'. Met verschillende disciplines van gymnastiek, dans, ropeskipping en freerunning biedt DKS voor ieder wat wils. Van 3 jaar tot 70+, de
turnkring verwelkomt elke leeftijdscategorie en start een nieuw seizoen op
maandag 14 september. Het lessenrooster vind je op www.dekrakendespieren.be.

Van donderdag 10 september tot
vrijdag 13 november, elke dinsdag
en donderdag van 20 tot 22 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info en inschrijven:
vorming@kortenberg.rodekruis.be

(vtbKultuur Kortenberg)

GEEN SHOW, GEEN ACROBATIE, GEEN
COMPETITIE, GEEN MEDAILLES, ... ALLEEN
MAAR EEN GEZONDE PORTIE PLEZIER.
KENNISMAKINGSLES DANSCURSUS

Binnenkort bestaat DKS 50 jaar en dat wil de turnkring met ieder van jullie
vieren. Ongeacht in welk decennium je deel uitmaakt(e) van de club, de
club wil je heel graag nog eens terugzien. DKS nodigt jou en je familie van
harte uit op de openingsreceptie met fototentoonstelling. Deze vindt plaats
op zaterdag 12 september van 14 tot 20 u. in de tuin van de pastorij
van Meerbeek.
Daarnaast wil DKS je ook alvast uitnodigen voor het groot feestweekend
van vrijdag 25 tot en met zondag 27 juni 2021 met op de agenda:
Vrijdag 25 juni 2021
• DKS Kinderdisco
• Ploegenvoorstelling Code 3078
Zaterdag 26 juni 2021
• Ploegencompetitie Code 3078
• DKS BBQ met prijsuitreiking
• DKS Dance Party
Zondag 27 juni 2021
• DKS tapt op de avondmarkt tijdens Meerbeek Kermis

Goed en toch goedkoop leren dansen?
vtbKultuur Kortenberg organiseert al meer dan 45 jaar tweemaal per jaar
nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage wals, tango, vlugge
wals, cha cha cha, jive (swing), disco-swing en salsa.

De ploegencompetitie Code 3078 werd voor de eerste keer gelanceerd
tijdens de festiviteiten rond 900 jaar Meerbeek en was, ondanks de regen,
op en top plezier. In 2021 organiseert DKS een tweede editie waarin verschillende ploegen het weer tegen elkaar opnemen met superleuke activiteiten in en rond Meerbeek. Noteer het alvast in je agenda, meer info volgt!

Maandag 14 september van 20 tot 22 u.
GC Colomba
Kennismakingsles kosteloos, lessenreeks 98 euro
Meer info: 02 759 84 66 of kortenberg@vtbkultuur.be

Zaterdag 12 september van 14 tot 20 u.
Tuin van de pastorij, Sint-Antoniusstraat 6 in Meerbeek
Meer info: DKS50@dekrakendespieren.be

Zoeklicht · Kortenberg
september 2020

26
(Gezinsbond Erps-Kwerps – Kamperfoelie)

(Die Blomme)

BLOEMSCHIKREEKS: BLOEMSCHIKKEN
DOORHEEN DE SEIZOENEN

NIEUWE DATA BLOEMSCHIKLESSEN

Bloemen in huis geven elk interieur iets persoonlijks en maken het gezellig.
Het schikken van bloemen en groen geeft enorm plezier. Je leert met
andere ogen kijken naar de natuur.
Met cursussen van vier lessen wil Kamperfoelie, de creagroep van de
Gezinsbond van Erps-Kwerps, je zowel basistechnieken als de nieuwste
tendensen in het bloemschikken meegeven. Je zult het merken: je ontwikkelt je creativiteit en je leert gemakkelijker met vormen, structuren, kleuren
en materiaalkeuze om te gaan. Al 30 jaar lang geven verschillende lesgevers de workshops. Dit bewijst alvast de degelijkheid van de cursussen.
Kriebelen je vingers al? Kom dan meedoen! De nieuwe reeksen voor het
seizoen 2020 beginnen in september. De inschrijvingen zijn gestart, de
plaatsen zijn beperkt en de lessen zijn zeer vlug volzet!
De reeksen bestaan uit vier lessen: elke maand één les. Je moet uit onderstaande data wel altijd dezelfde dag en namiddag/avond kiezen.

21, 22, 23 of 24 september, 26, 27, 28 of 29 oktober, 23, 24, 25 of 26
november en 14, 15, 16 of 17 december. De namiddaglessen starten om
13.30 u., de avondlessen om 19.30 u.
Brasserie van het Woon- en zorgcentrum O.L.V. van Lourdes, Dorpsplein 10
te Erps-Kwerps.
25 euro voor de volledige reeks van vier lessen. Je kan enkel inschrijven
voor de volledige reeks.
Meer info en inschrijven: Anne Van Daele, 02 759 93 39 of Simone Goolaerts
02 759 82 16

Vanaf dinsdag 22 september kan je bij Die Blomme op dinsdagavond
en woensdagnamiddag of -avond in GC Colomba terecht voor bloemschiklessen. Materialen zijn eventueel te bestellen bij de lesgeefster.
2020-2021
Groep 1 Dinsdagavond

Groep 2

Woensdagnamiddag

Groep 3

Woensdagavond

19.30 - 22.30 u. 22/9 - 20/10
17/11 - 22/12
19/1 - 23/2
16/3 - 20/4
18/5
13.30 - 16.30 u. 23/9 - 21/10
18/11 - 23/12
20/1 - 24/2
17/3 - 21/4
19/5
19.30 - 22.30 u. 23/9 - 21/10
18/11 - 23/12
20/1 - 24/2
17/3 - 21/4
19/5

Start op dinsdag 22 september van 19.30 tot 22.30 u.
GC Colomba
15 euro + 45 euro voor 9 lessen, voor 20 augustus te storten op BE44 9733
5124 7845 met vermelding van je naam en de groep die je kiest.
Meer info: 02 759 20 09, micheline.matterne@skynet.be of 0494 40 52 38
of patriciadekeyzer@hotmail.com of 0486 72 00 79
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Jaks !
(Dienst Jeugd)

GEMEENTEBESTUUR

GOOI JE DE STEM IN DE STRIJD EN RAAK JE IDEEËN KWIJT!
DE KINDERGEMEENTERAAD IN KORTENBERG

Woon je in Kortenberg? Zit je in het 4de, 5de of 6de leerjaar? Of misschien
in het 1ste of 2de jaar van de middelbare school? Vind je het leuk om na te
denken over wat er in de gemeente leeft, waar je woont, hoe je naar school
gaat, welke activiteiten je in de schoolvakanties wilt doen? Heb je geen
schrik om je eigen mening te vertellen en kan je goed naar anderen luisteren? Wil je de burgemeester en de schepenen voorstellen tot verbetering
doen?
Dan is de Kindergemeenteraad misschien wel iets voor jou! In de maandelijkse vergaderingen van de Kindergemeenteraad kan je namelijk vertellen
en nadenken over thema’s die je echt belangrijk vindt. Je kan opkomen
voor hetgeen kinderen en jongeren van de gemeente echt graag willen!
Kom dus vertellen wat je denkt en ga er samen met de andere kinderen op
een leuke en speelse manier mee aan de slag.

Wil je graag aansluiten bij de Kindergemeenteraad? Geef dan een seintje
via jeugd@kortenberg.be of 02 755 30 70. Je krijgt dan snel te horen wanneer de Kindergemeenteraad voor de eerste keer opnieuw zal samenkomen.
Meer info: jeugd@kortenberg.be of 02 755 30 70

(Scouts&Gidsen Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

JAARLIJKSE OVERGANG

Beste ouders, leden en sympathisanten
Op zaterdag 12 september heet Scouts&Gidsen Kortenberg iedereen
van harte welkom op de jaarlijkse overgang. Het is de eerste keer sinds
lange tijd dat de scouts opnieuw een evenement kan organiseren. Daarom
wil de leiding er een spetterende editie van maken!

Op de jaarlijkse overgang komen de leden te weten wie hun nieuwe leiding
is (en de nieuwe groepsploeg), kunnen nieuwe leden voor de eerste keer
naar de scouts komen, vinden de inschrijvingen plaats voor het nieuwe
scoutsjaar, kan je foto’s bekijken van de geweldige kampen en kunnen
ouders genieten van een fris drankje op het scoutsterras terwijl de kinderen
eropuit trekken met hun nieuwe leiding. De dag wordt afgesloten met een
geweldige melkfuif, op maat van de jongste en ‘iets minder jonge’ leden.
Voor meer info kan je terecht op https://www.scoutskortenberg.be.
Het nieuwe jaarthema, de nieuwe leidingsploeg en de nieuwe groepsploeg ontvangen je op zaterdag 12 september met open armen aan de
scoutslokalen! Stevige linker en tot dan!
Zaterdag 12 september
Scoutslokalen, Colombastraat 33, Kortenberg
Meer info: https://www.scoutskortenberg.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 augustus 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 opnieuw verstrengd werden, 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

Van di 01/09/20 tot woe Zomerfietstocht
30/09/20

Woe 02/09/20 van 14:00 Voorleesuurtje: Blij je terug
tot 15:00
te zien!
Do 03/09/20 van 09:00
tot 10:00

Sportelgym

Do 03/09/20, vrij
04/09/20 en zo 06/09/20
van 10:00 tot 12:30
Vrij 04/09/20

Nederlandse sporen
in Brussel, culturele
Brusselwandeling
Brussels Gallery Weekend,
gegidst bezoek
Za 05/09/20 en 19/09/20 Lessen kantklossen
van 09:00 tot 16:00
Za 05/09/20 en za
12/09/20 van 10:00 tot
12:30
Zo 06/09/20 van 14:00
tot 16:00
Ma 07/09/20, 14/09/20,
21/09/20 en 28/09/20
van 14:00 tot 16:00
Woe 09/09/20 om 14:00

Organisator

Waar

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

vtbKultuur Kortenberg

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

GC Colomba

gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 30 70,
http://www.kortenberg.be/
Samenkomst station Kortenberg € 9, € 8 leden, 0475 31 57 29,
kortenberg@vtbkultuur.be

Schoonselhof, gegidst bezoek vtbKultuur Kortenberg
begraafplaats

Samenkomst station Kortenberg € 9, € 8 leden, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be
OC Berkenhof
€ 80 beginners (materiaal inbegrepen), € 50
gevorderden (prijzen voor een volledig lesjaar),
kantschool.kortenberg@skynet.be
Samenkomst station Kortenberg € 9, € 8 leden, 0475 31 57 29,
kortenberg@vtbkultuur.be

Repair Café

Kapellestraat 74, Kortenberg

Kantschool Kortenberg

Ferm Everberg wandelt!

Christen Gemeenschap
Kortenberg
Ferm Everberg

Start circuslessen

Circusstreken

johan.klein@hotmail.be, 0473 87 80 13

Parking Gemeenteplein
Everberg, Annonciadenstraat

Kosteloos, 02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be
Turnzaal De Klimop,
€ 130 jaarprijs, circusstreken@hotmail.com,
Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps www.circusstreken.be

Woe 09/09/20 van 14:00 Herfsttijlooswandeling Rotte Natuurpunt Kortenberg Kerk Meerbeek,
tot 16:30
Gaten Meerbeek
Annonciadestraat 24

0486 89 55 13, paul.vanleest@proximus.be
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Wanneer
Do 10/09/20 van 17:30
tot 19:00
Van do 10/09/20 tot
vrij 13/11/20, op di van
20:00 tot 22:00 en op do
van 20:00 tot 22:00
Vrij 11/09/20 om 20:00

Za 12/09/20 van 14:00
tot 20:00
Za 12/09/20
Van zo 13/09/20 tot zo
27/09/20

Ma 14/09/20 van 20:00
tot 22:00
Vanaf ma 14/09/20
Di 15/09/20, di 22/09/20
en di 29/09/20 van 19:30
tot 20:30
Van do 17/09/20 tot za
19/09/20
Do 17/09/20, vrij
18/09/20 en zo 20/09/20
van 10:00 tot 16:00
Vrij 18/09/20 van 14:00
tot 16:00

Vrij 18/09/20 om 19:30

Wat

29

Organisator

Iedereen is welkom!
KH De Verbroedering
Inschrijfmoment
Cursus Eerste Hulp en Helper Rode Kruis Kortenberg
Rode Kruis

Waar

Info

Turnzaal gemeentelijke
basisschool De Klimop
GC Colomba

www.verbroedering.be, info@verbroedering.be

Neil Young: een halve eeuw
wispelturigheid - lezing/
concert door Dirk Steenhaut
Turnkring De Krakende
Spieren bestaat 50 jaar!
Jaarlijkse overgang

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas, kortenberg.
kwandoo.com, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
DKS50@dekrakendespieren.be

Open Monumentendag: tocht
langsheen monumentale
bomen en gebouwen aan de
hand van QR-codes
Kennismakingsles danscursus

Dienst Cultuur in
Doorheen de gemeente
samenwerking met
Erfgoedhuis Kortenberg

Kosteloos, kortenberg.be/
openmonumentendag2020, cultuur@kortenberg.
be, 02 755 22 80

vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

Start lessen

KH De Verbroedering

De Klimop

Kennismakingsles kosteloos, € 98 lessenreeks,
02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be
0498 26 35 46, info@verbroedering.be

Zumba

Ferm Meerbeek

OC Atrium

kvlvmeerbeek@yahoo.com

Verschillende afhaalpunten in de
gemeente
Samenkomst bushalte
Craenenplein

Info of aanmelden als vrijwilliger:
komoptegenkanker.kortenberg@hotmail.com
€ 54, € 49 leden, 0475 31 57 29,
kortenberg@vtbkultuur.be

Plantjesweekend Kom op
tegen Kanker
Dieric Bouts, Leuven,
daguitstap

Turnkring De Krakende
Spieren
Scouts&Gidsen
Kortenberg

vtbKultuur Kortenberg

Tuin van de pastorij, SintAntoniusstraat 6, Meerbeek
Scoutslokalen Kortenberg,
Colombastraat 33, Kortenberg

Dienstencentrum
OC Berkenhof, lokaal 1.6
Infonamiddag
Kortenberg
mantelzorgwerking:
Perfectionisme - lezing door
Erna Claes
Vuile lakens - lezing door
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
Heleen Debruyne

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

https://www.scoutskortenberg.be

Inschrijving gewenst voor 15 september via
dienstencentrum@kortenberg.be of via 02 755
23 10

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas, kortenberg.
kwandoo.com, uitbalie@kortenberg.be, 02 755
22 80
Za 19/09/20 om 10:00 Digidokter: Hou je gegevens Bibliotheek Kortenberg Administratief Centrum Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com, uitbalie@
veilig met een back-up
Zaal 1.1
kortenberg.be, 02 755 22 80
Bloemschikreeks:
Gezinsbond Erps-Kwerps Brassie WZC O.L.V. Van Lourdes, € 25 euro voor volledige lessenreeks,
Ma 21/09/20, di
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps
Anne Van Daele, 02 759 93 39,
22/09/20, woe 23/09/20 Bloemschikken doorheen de - Kamperfoelie
seizoenen
Simone Goolaerts 02 759 82 16
en do 24/09/20 om
13:30 of om 19:30
Ma 21/09/20 om 20:00 Waarom doe je wat je
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
doet? - lezing door Katrien
kortenberg.kwandoo.com, uitbalie@kortenberg.
Van Ostaede en Sofie
be, 02 755 22 80
Verheirstraeten
Di 22/09/20 van 9:00 tot Start cursus Italiaans voor
Dienstencentrum
OC Berkenhof, lokaal 1.6
€ 104,50 voor tweewekelijkse cursus, telkens op
10:30
gevorderden
Kortenberg
dinsdagvoormiddag. Uiterlijk op 15 september
inschrijven via lepoudrebernadette@gmail.com
of 0477 66 81 64
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Di 22/09/20 van 10:30
tot 12:00

Start Franse praatgroep

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof, lokaal 1.6

Di 22/09/20 en
woe 23/09/20

Bloemschikken

Die Blomme

GC Colomba

Woe 23/09/20 en
Pilates
woe 30/09/20 om 20:00
Woe 23/09/20 van 13:00 Beweegroute
tot 18:00

Ferm Meerbeek

OC Atrium

Za 26/09/20 van 9:00
tot 16:00

Mobiele fruitpers

Dienst Omgeving

Za 26/09/20 om 14:00

Ouder-kind yoga

Zo 27/09/20 van 13:00
tot 17:00
Zo 27/09/20 van 14:00
tot 18:00

Welzijnsraad Kortenberg Vertrek OC Berkenhof

Parking GC Colomba

Bibliotheek Kortenberg
in samenwerking met de
Gezinsbond en Huis van
het Kind
Kinderspeeldag
Dienst Jeugd in
samenwerking met de
Kindergemeenteraad
Wereldroute, een verrassende Wereldraad Kortenberg
fietszoektocht!

Bibliotheek Kortenberg

Doorheen de gemeente

Kosteloos,
www.facebook.com/wereldraad.kortenberg

OC Berkenhof, lokaal 1.6

€ 163 voor tweewekelijkse cursus, telkens op
dinsdagvoormiddag. Uiterlijk op 15 september
inschrijven via lepoudrebernadette@gmail.com
of 0477 66 81 64
€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas, kortenberg.
kwandoo.com, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
€ 160 voor tweewekelijkse cursus, telkens op
woensdagvoormiddag. Uiterlijk op 1 oktober
inschrijven via ana.moreno@gmail.com of
0494 40 34 88

Do 01/10/20 om 20:00

Bibliotheek Kortenberg OC De Zolder

ADRESSEN

Dienstencentrum
Kortenberg

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
kortenberg.kwandoo.com - inschrijving verplicht
via kortenberg.kwandoo.com
Vooraf inschrijven verplicht via info@
appelperslerouge.be of 0475 26 24 80.
Minimaal 75 kg fruit meebrengen.
Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
jeugd@kortenberg.be

Dienstencentrum
Kortenberg

Wo 07/10/20 van 10:00 Start cursus Spaans voor
tot 12:00
gevorderden (minimum
5 jaar ervaring)

€ 104,50 voor tweewekelijkse cursus, telkens op
dinsdagvoormiddag. Uiterlijk op 15 september
inschrijven via lepoudrebernadette@gmail.com
of 0477 66 81 64
€ 60 voor 9 lessen van september 2020 tot en
met mei 2021
info: 02 759 20 09,
micheline.matterne@skynet.be of 0494 40 52 38,
Patricia De Keyzer,
patriciadekeyzer@hotmail.com, 0486 72 00 79
kvlvmeerbeek@yahoo.com

Scoutslokalen Kortenberg,
Colombastraat 33, Kortenberg

Di 29/09/20 van 9:00 tot Start cursus Italiaans voor
10:30
halfgevorderden

Lize Spit komt naar
Kortenberg

Info

OC Berkenhof, lokaal 1.8

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

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

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

E-mail
Centrale e-mailadressen:
info@kortenberg.be
voor infovragen
meldingen@kortenberg.be om een probleem te melden
klachten@kortenberg.be	wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening van
gemeente of Welzijnshuis
Rechtstreekse e-mailadressen voor de diensten vindt u op www.kortenberg.be.
Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Mondmasker

verplicht

Onthaal- & Snelbalie
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 9 tot 12 u.
Woensdag			
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Tijdelijk uitsluitend op afspraak
Mondmasker

Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Woensdag			
Zaterdag			
			
Tijdelijk uitsluitend op afspraak
Bibliotheek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Mondmasker

verplicht

van 9 tot 12 u.
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
van 9 tot 12 u. (behalve Onderwijs
& Ondernemen)

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

Mondmasker

verplicht

Recyclagepark
Mondmasker
verplicht
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. Sinds 29
juli is het verplicht om een mondmasker te dragen op het recyclagepark.

verplicht

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

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70
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 oktober 2020. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 augustus worden
ingediend. Voorstellen voor het novembernummer van Zoeklicht moeten
ten laatste op 25 september worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 28 augustus 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.

Open
Monumentendag

www.openmonumentendag.be

een initiatief van

in samenwerking met

volg ons op

en

#OMD2020

v.u. Margit Bal, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198

Zondag
13 sept. 2020

