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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

Huisvuilkalender

Vrijdag 2 oktober: oude metalen (op afroep)
Vrijdag 9 oktober: huisvuil en gft
Maandag 12 oktober: pmd en papier en karton
Maandag 19 oktober: zachte plastics
Vrijdag 23 oktober: grofvuil (op afroep, betalend) en huisvuil en gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be
Het recyclagepark zal gesloten zijn op donderdag 15 oktober.

Kosteloos fietsgraveren

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

Woensdag 7 oktober van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Tijdelijk verplicht op afspraak: 02 254 11 40

Wachtdienst dierenartsen

Ombudslijn gemeente

Pensioenzitdagen

Gemeentelijk crisisnummer

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

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Luchthavenhinder

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

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.

Maandag 5 oktober van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van
het Welzijnshuis. Gelieve vooraf telefonisch contact op te nemen om
een afspraak vast te leggen: 02 755 23 20.

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

Spreekuur Wonen in het hart van Midden-Brabant

Diverse wachtdiensten en meldpunten

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
of 016 89 06 05.

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

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 7 SEPTEMBER 2020
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
namen kennis van:
• de aanstelling van Maarten Willems als waarnemend voorzitter tijdens
de afwezigheid van voorzitter Ann Van de Casteele.
• van het ontslag van raadslid Els Gysenbergs (CD&V).
• het feit dat raadsleden Sabine Ledens en Harold Vanheel voortaan als
onafhankelijken zetelen.
De gemeenteraad keurde goed:
• aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en
van het Welzijnshuis voor het jaar 2020.
• de aanpassingen aan het schoolreglement van het gemeentelijk
onderwijs in Kortenberg volgens de recentste wetswijzigingen.
• het hernieuwde subsidiereglement voor erkende Kortenbergse jeugdverenigingen.
• de ondertekening van de beginselverklaring voor een diervriendelijke
gemeente.
• de straatnaam ‘Hof van Rotselaar’ voor een nieuwe straat, gelegen aan
de Tervuursesteenweg in Everberg. De cultuurraad zal hierover nog een
advies uitbrengen en er zal een openbaar onderzoek worden ingesteld.
• de overname van de wegenis in de verkaveling Vrededal volgend op de
definitieve vaststelling van het rooilijnplan eerder dit jaar.
• de notulen van de gemeenteraad van 29 juni.
De gemeenteraad besliste:
• om twee stroken grond van respectievelijk 20 ca en 31 ca in de ver
kaveling Bruulstraat gratis over te nemen en toe te voegen aan het
openbaar domein.
De gemeenteraad nam kennis van:
• de rapportering van de financiële visa die in het eerste semester van
2020 werden afgeleverd.
• een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waarvan de gemeente Kortenberg deel uitmaakt.
De gemeenteraad bekrachtigde:
• het besluit van de burgemeester waardoor tijdelijke terrassen met
inname van het openbaar domein toegestaan zijn in het kader van de
coronamaatregelen.
• het besluit van de burgemeester om de voorrangsregeling voor
zorgpersoneel bij het boodschappen doen, die werd ingevoerd in het
kader van de coronacrisis, op te heffen vanaf 15 juli.
• het besluit van de burgemeester om het dragen van mondmaskers op
de wekelijkse markt vanaf 23 juli te verplichten.

• het besluit van de burgemeester van 31 juli om het dragen van
mondmaskers te verplichten op bepaalde private en publieke plaatsen.
• het besluit van de burgemeester om de registratieplicht voor sportieve
en culturele activiteiten in het kader van de coronamaatregelen uit te
breiden.
• het besluit van de burgemeester met betrekking tot de verplichte
opmaak van een horecaplan in het kader van de coronamaatregelen.
• het besluit van de burgemeester waardoor het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden door horecazaken in het kader van de coronamaatregelen verplicht gemeld moet worden aan de gemeente en
volgens strikte regels moet gebeuren.
• het besluit van het college van burgemeester en schepenen over de
verstrenging van de regels voor evenementen en het verbod op
kermissen tot 7 september 2020.
• het besluit van het college van burgemeester en schepenen om een
addendum toe te voegen aan de overeenkomst die de gemeente heeft
met De Lijn over gratis nachtvervoer op vrijdag- en zaterdagavond.
Sinds 1 juli 2020 kan een gratis ticket immers nog maar alleen via een
sms of via de website van De Lijn verkregen worden, en niet langer bij
de buschauffeur.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 van het Welzijnshuis
voor het jaar 2020.
• het aangepaste addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met
de gemeente Herent voor de dienst gezinszorg.
• de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020-2025 voor de
Regierol Sociale Economie tussen de verschillende gemeenten en de
Welzijnskoepel West-Brabant.
• de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni.

Foto: Evgenia Belyaeva
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Volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 5 oktober 2020
De gemeenteraad start om 20 u. en is openbaar.
Om het publiek de mogelijkheid te bieden om aanwezig te zijn op de
zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
van 5 oktober 2020 en om de fysieke afstandsregels te kunnen respecteren, zullen deze zittingen plaatsvinden in GC Colomba. Er wordt gestart
met de gemeenteraad om 20 u. Toegang is mogelijk vanaf 19.45 u.
Om de zittingen veilig te laten verlopen moeten een aantal maatregelen
gerespecteerd worden:
• Het dragen van een mondmasker is verplicht, tot wanneer u hebt
plaatsgenomen en van zodra u uw plaats verlaat.
• Handen schudden is verboden.
• Respecteer steeds de fysieke afstandsregel – houd minimaal 1,5
meter afstand van andere personen.

Er worden 21 zitplaatsen voorzien voor het publiek, op ruime afstand
van elkaar. Reserveren is aangewezen. Stuur hiervoor een e-mail naar
interneondersteuning@kortenberg.be of bel naar 02 755 30 70.
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 Ondersteuning via interneondersteuning@kortenberg.be.
De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen vindt
u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.

Burgerzaken
ONTRUIMING BEGRAAFPLAATSEN ERPS-KWERPS EN EVERBERG
GEMEENTEBESTUUR

In navolging van de begraafplaats Kortenberg wordt gestart met de
ontruiming van de begraafplaatsen van Erps-Kwerps en Everberg. Deze
begraafplaatsen zijn dringend aan sanering toe. Het onderhoud vergt
veel tijd, mensen en middelen en toch laat het resultaat nog vaak te
wensen over.
Met het nieuwe kerkhof in Meerbeek heeft het gemeentebestuur de toon
gezet voor de wijze waarop de begraafplaatsen in de toekomst zullen
worden opgevat: verzorgde, landschappelijk ingepaste en moderne
begraafplaatsen, met een intense belevingswaarde voor de bezoekers.
De herinrichting van de begraafplaatsen wordt gekoppeld aan de recente
wetgeving op pesticidearm onderhoud van de openbare ruimte.
Bovendien zullen toekomstige uitbreidingen overbodig zijn als de

beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt en ontruimingen consequent worden toegepast na het verstrijken van de verplichte termijn.
De procedure voor ontruiming van de niet-geconcedeerde graven die
dateren van voor 1 januari 2005 op de begraafplaatsen van Erps-Kwerps
en Everberg is ondertussen opgestart. Op die manier wordt nog vijf jaar
extra toegekend bovenop de verplichte tien jaar grafrust. De ontruiming
is noodzakelijk om eindelijk werk te kunnen maken van de verfraaiing
van deze begraafplaatsen. Het is de bedoeling dat alle begraafplaatsen
op dezelfde manier worden aangepakt, maar gezien het bijzonder groot
aantal te ontruimen graven kan dat niet voor alle begraafplaatsen gelijktijdig gebeuren. De oude begraafplaats van Meerbeek volgt dus in een
latere fase.
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Op vraag van de familie kan een omvorming tot een concessie worden
toegestaan. Die aanvragen moeten voor 1 oktober 2021 gericht worden
aan het college van burgemeester en schepenen.
De administratieve kost voor een ontgraving werd bepaald in het retributiereglement op de begraafplaatsen en bedraagt 750 euro voor een
niet-gecremeerd lichaam en 250 euro voor een urne. De ontgraving moet
gebeuren door een gespecialiseerde firma (op kosten van de aanvrager),
indien nodig moet een nieuwe kist voorzien worden (op kosten van de
aanvrager). De kosten voor de concessie bedragen 750 euro voor één
persoon en 1.125 euro voor twee personen.
De vrijgekomen ruimte zal niet onmiddellijk opnieuw worden gebruikt
om te begraven, maar zal omgevormd worden tot een groen, verzorgd
en rustgevend element binnen deze begraafplaats.
De ontruiming wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven, aan de ingang van de begraafplaats en aan het
Administratief Centrum. Familie en nabestaanden krijgen gedurende dat
jaar de tijd om foto’s, gedenkplaten en andere herdenkingstekens weg te
halen. Na het verstrijken van die termijn worden alle materialen die zich
op de graven bevinden eigendom van de gemeente.

Voor meer inlichtingen over deze ontruiming kunt u uiteraard altijd
contact opnemen met de dienst Burgerzaken via 02 755 22 30 of
burgerzaken@kortenberg.be.

Mobiliteit
17-18 OKTOBER 2020: WEEKEND VAN DE TRAGE WEG
GEMEENTEBESTUUR

Naar jaarlijkse gewoonte zou de gemeente Kortenberg een wandeling in
groep organiseren om u langs enkele van onze mooie trage wegen te
leiden. Door de coronamaatregelen heeft het gemeentebestuur ervoor
geopteerd om geen groepsactiviteit te voorzien, maar wil het u toch de
gelegenheid geven om de trage wegen op een andere manier te ontdekken door u mee te nemen in de geschiedenis.
Kent u de oude benamingen van onze buurtwegen? Herkent u de dorpszichten van vroeger? Ontdek het tijdens het Weekend van de Trage Weg.
Er zijn verschillende wandellussen mogelijk naargelang het aantal kilometers dat u wilt afleggen. Tijdens de wandelingen zijn er mogelijkheden voor een verfrissing.
Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief via kortenberg.be of volg de sociale
media van de gemeente Kortenberg voor meer details.
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Ruimtelijke ordening
ALGEMENE REGELS OVER VRIJSTELLING EN MELDING VAN VRIJSTAANDE GEBOUWEN
GEMEENTEBESTUUR

Er kan in een beperkt aantal gevallen een vrijstelling van vergunning
gelden voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of
achtertuin. Onder een vrijstaand bijgebouw verstaat men een tuinhuis,
serre, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasove
kappingen, …
Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
• De som van alle vrijstaande bijgebouwen (inclusief reeds bestaande
vrijstaande gebouwen) per woning mag niet meer zijn dan 40 m2.
• De totale hoogte, gemeten van het hoogste punt van het bijgebouw
tot het maaiveld, mag 3,5 meter niet overschrijden.
• Het bijgebouw moet opgetrokken worden in een straal van 30 meter
van de woning.
• In de zijtuin moet men 3 meter van de perceelsgrens verwijderd
blijven, in de achtertuin slechts 1 meter of tegen een bestaande
scheidingsmuur op de perceelsgrens (zonder de bestaande
scheidingsmuur te wijzigen).

• De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken
worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
• De vrijstelling geldt niet voor losstaande bijgebouwen die gelegen zijn
in een verkaveling. De verkavelingsvoorschriften moeten nageleefd
worden.
• …
De algemene checklist ‘vrijstellingen’ bevat nog aanvullende
voorwaarden. Bekijk deze checklist grondig op:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/losstaande-bijgebouwen
alvorens een bijgebouw zonder vergunning te plaatsen.
Bij twijfel, aarzel niet contact op te nemen met de dienst Omgeving voor
advies op maat via omgeving@kortenberg.be of 02 755 30 70.

NIEUWE GASKETEL? DENK AAN DE PREMIES!
Voor een te vervangen verwarmingsketel op aardgas kunnen er op basis
van verschillende voorwaarden drie verschillende premies gegeven worden. Deze premies kunnen gecumuleerd worden.
1. De vervangpremie of viervangpremie:
Vervangt u een oude verwarmingsketel op aardgas? Dan kunt u dankzij de
nieuwe vervangpremie van gas.be tot maximaal 500 euro terugverdienen
indien onder meer:
• De oude verwarmingsketel vóór 2000 geïnstalleerd is
• De nieuwe verwarmingsketel op aardgas binnen de drie maanden
volgend op de premie-aanvraag geïnstalleerd wordt
• Het nieuwe toestel geïnstalleerd wordt door een erkende installateur
Ook toestellen voor de productie van warm water komen in aanmerking.
2. De Vlaamse renovatiepremie:
Als u een condensatieketel en/of een nieuwe gasboiler voor sanitair warm
water installeert, dan kunt u genieten van deze premie indien onder meer

de volgende voorwaarden vervuld zijn:
• Uw inkomen ligt onder een bepaalde grens
• U bezit slechts één woning en heeft daar uw domicilie
• De woning is meer dan 30 jaar oud
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Het bedrag van deze premie wordt bekeken aan de hand van uw inkomen
en bedraagt 20% van het factuurbedrag (met een maximum van 2.500
euro) of 30% van het factuurbedrag (met een maximum van 3.333 euro).
Let op: er zijn nog een aantal andere voorwaarden waar moet aan voldaan
zijn! Lees het na op de website of informeer ernaar bij het woonloket.
3. Premie van Fluvius voor beschermde afnemers:
De premie van 1.800 euro wordt enkel toegekend als u een beschermde
afnemer bent of als u de woning, het appartement of de wooneenheid aan
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een beschermde afnemer verhuurt. Beschermde afnemers zijn mensen die
recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. De condensatieketel moet geplaatst worden door een aannemer en er zijn een aantal
technische eisen waar de ketel moet aan voldoen.
Voor meer informatie over alle specifieke voorwaarden kunt u
kijken op de websites van gas.be, Wonen Vlaanderen en Fluvius
of informeren bij het woonloket. Het woonloket is ook bereikbaar via huisvesting@kortenberg.be of 0471 85 03 77.

Milieu
ROZE ZAK VOOR GEMENGD PLASTIC VERDWIJNT VANAF 1 MAART 2021
GEMEENTEBESTUUR

Vanaf 1 maart 2021 voert EcoWerf de nieuwe blauwe pmd-zak in. De
bekende blauwe kleur van de pmd-zak blijft, alleen de inhoud wijzigt. De
‘p’ van pmd staat dan niet meer voor ‘plastic flessen en flacons’, maar voor
‘plastic verpakkingen’. Daarom haalt EcoWerf de roze zak voor gemengd
plastic vanaf 1 maart 2021 niet meer op. Ook op de recyclageparken wordt
de roze zak vanaf 1 maart 2021 niet meer aanvaard. Hebt u voor 1 maart
2021 nog roze zakken nodig? Koop dan niet meer dan één rol tegelijk,
want noch de gemeente, noch EcoWerf neemt de zakken over.
Waarom nog wachten op
de nieuwe blauwe pmdzak?
De ingezamelde nieuwe afvalsoort (pmd en andere plastic)
moet worden uitgesorteerd in
sorteercentra tot kwaliteitsvolle
fracties die worden aangeboden voor een duurzame en
hoogwaardige materiaalrecyclage. Omdat de bestaande
sorteercentra niet zoveel bijkomende soorten plastic kunnen
verwerken, worden er nieuwe
sorteercentra gebouwd.

Fost Plus, de organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en
financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van
huishoudelijk verpakkingsafval in België, organiseerde de aanbesteding
voor de nieuwe sorteercentra. Omdat de door Fost Plus gekozen sorteercentra nu nog volop in aanbouw zijn en pas in het voorjaar van 2021
volledig operationeel zullen zijn, verloopt de invoering van de nieuwe
blauwe zak gefaseerd.
Waar en wanneer kan ik de nieuwe blauwe zak kopen?
De nieuwe blauwe zak zult u nog steeds kunnen kopen in het
Administratief Centrum en in verschillende winkels en warenhuizen. Omdat
alleen de inhoud van de pmd-zak wijzigt, kunt u uw voorraad ‘oude’ pmdzakken gebruiken tot u een nieuwe rol pmd-zakken nodig hebt.
Sorteerregels pmd en roze zak
Tot de nieuwe blauwe pmd-zak er is, volgt u gewoon de geldende sorteerregels voor pmd en de roze zak. Zachte plastics zoals plastic verpakkingen, yoghurtpotjes en champignonbakjes horen tot eind februari 2021
nog niet thuis in de pmd-zak, maar wel in de roze zak. In de pmd-zak
horen voorlopig enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen
en drankverpakkingen thuis.
U vindt de huidige sorteerregels terug via
www.ecowerf.be/sorteerwijzer.
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NACHT VAN DE DUISTERNIS 2020

Maak een pakkende foto of sprekend filmpje rond het thema
‘Nacht zonder licht’
De Nacht van de Duisternis is een jaarlijkse campagne in oktober waarmee Bond Beter Leefmilieu (BBL), Preventie Lichthinder vzw en
Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) de impact van lichtvervuiling in de
kijker zetten. In België is er veel nachtelijke verlichting met alle nadelige
gevolgen van dien. Bij mensen kan te veel verlichting ’s nachts leiden tot
slaapgebrek en gezondheidsproblemen. Bij dieren en planten lijdt hun
bioritme eronder. Bovendien zorgt te veel licht voor heel wat energieverspilling en een hoge CO2-uitstoot.
Licht uit, ogen open en camera aan
In Kortenberg wordt traditioneel een evenement met een verhalenverteller, een nachtwandeling en sterrenkijken georganiseerd in het kader van
de Nacht van de Duisternis. Vanwege de coronacrisis zullen er op 10
oktober 2020 geen activiteiten zijn, maar heeft de gemeente een alternatief programma uitgewerkt.
Inwoners kunnen een pakkende foto of sprekend filmpje (maximaal 3
minuten) maken rond het thema ‘Nacht zonder licht’.
Wilt u deelnemen aan deze wedstrijd? Stuur dan vóór vrijdag 30 oktober
om middernacht uw foto of filmpje door via het webformulier op de
gemeentelijke website: kortenberg.be/nacht-van-de-duisternis2020-deelnameformulier-wedstrijd.
De drie beste foto’s en filmpjes winnen een prijs:
1. Hoofdprijs: een wildcamera
2. Tweede prijs: een uilennestkast
3. Derde prijs: een insectenhotel

De deelnamevoorwaarden vindt u op
www.kortenberg.be/nacht-van-de-duisternis-2020
• Eén foto of filmpje per deelnemer
• Elke inwoner gedomicilieerd in Kortenberg kan deelnemen
• De foto of video moet vóór vrijdag 30 oktober om middernacht worden aangeleverd via het door het gemeentebestuur ter beschikking
gestelde deelnameformulier: kortenberg.be/nacht-van-de-duisternis2020-deelnameformulier-wedstrijd
- Bestandsformaat foto’s: jpeg, png of pdf
- Bestandsformaat video: wmv of mp4 / maximale bestandsgrootte
100 MB
• De inzendingen worden beoordeeld op creativiteit en relevantie ten
opzichte van het opgelegde thema
• Erotisch en beangstigend beeldmateriaal wordt niet weerhouden
• De deelnemers mogen niet professioneel actief zijn in de sector van
de beeldende kunsten
• Het inschrijvingsformulier moet in het Nederlands worden ingevuld
• De deelnemers verklaren zich op het deelnameformulier akkoord met
het gebruik van hun naam en het aangeleverde beeldmateriaal in de
gemeentelijke infokanalen
Jurering
• Een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen
kiest per categorie de drie beste inzendingen
• De inzendingen worden anoniem aan de jury voorgelegd
De bekendmaking en prijsuitreiking zal nog dit jaar plaatsvinden. De
winnaars worden persoonlijk via mail op de hoogte gebracht.
Wat kunt u zelf doen om lichtvervuiling te beperken/
voorkomen?
• Oudere lichtbronnen vervangen door efficiëntere lichtbronnen.
• Straatlampen op de grond richten in plaats van deels naar de lucht.
• Het licht, waar mogelijk, dimmen.
• Enkel licht plaatsen waar het nodig is.
• Niet te veel verlichting plaatsen.
• De lichtbronnen gelijkmatig verdelen.
• Verlies van licht door reflectie naar de hemel toe beperken.
• Lampen aan-/uitzetten op basis van een bewegings- of warmte
sensor.
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GROFVUIL OP AANVRAAG IN KORTENBERG OP 23 OKTOBER
GEMEENTEBESTUUR

Hoe werkt grofvuil op aanvraag?
Hebt u grofvuil waarmee u niet op het recyclagepark geraakt? Bel EcoWerf
ten laatste twee werkdagen vóór de dag van de ophaling op 0800 97 0 97
om een afspraak te maken en door te geven welk afval en hoeveel stuks u
aanbiedt. De vaste dagen voor ophaling van grofvuil staan vermeld op de
afvalkalender, de eerstvolgende ophaling is op vrijdag 23 oktober.
Geen afspraak = geen ophaling. De afvalophalers nemen ook uitsluitend díe stukken mee die u op voorhand hebt doorgegeven.
SORTEERREGELS
Wat kan?
Alle afval dat niet selectief ingezameld wordt, niet herbruikbaar is en dat
te groot of te zwaar is om in de huisvuilcontainer mee te geven.
Wat kan niet?
Alle afval dat selectief ingezameld wordt (oude metalen, elektro, steenafval, sloophout, gips en kalk, asbestcement, ...) of afval dat in de
huisvuilcontainer/-zak kan.

Hoe aanbieden?
• Bied het afval onverpakt aan: dus niet in kartonnen dozen of plastic
zakken.
• Bied grofvuil aan van max. 1 m hoog en 2 m breed.
• Maximaal 30 kg per pakket of stuk.
• Plaats het afval steeds duidelijk zichtbaar tegen de straatkant ofwel
vóór 7 u. ’s morgens ofwel de avond voor de ophaaldag na 20 u.
Verwerkingskost grofvuil:
7,5 euro/begonnen 0,5 m³ of een vast tarief voor:
• eenpersoonsmatras: 7,5 euro
• eenpersoonsbed: 7,5 euro
• tweepersoonsmatras: 15 euro
• tweepersoonsbed: 15 euro
• zetel eenzit: 7,5 euro
• zetel tweezit: 10 euro
• zetel driezit: 15 euro
• stoel (twee stuks): 7,5 euro
• (tuin)tafel: 7,5 euro
Vaste verplaatsingskost
Naast de prijs voor de verwerking van uw afval, betaalt u ook een vaste
verplaatsingskost van 12,5 euro per aanvraag.
De betaling gebeurt via de DifTar-rekening.
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Gezondheid en zorg
START INTERGEMEENTELIJKE
PREVENTIEWERKER
Op 18 augustus is Marliese Wauters gestart als intergemeentelijke preventiewerker voor Kortenberg en vijf andere gemeenten uit onze regio. Zij
helpt bij het opstellen en uitvoeren van een gezondheidsbeleid voor de
inwoners, werknemers en bezoekers van de gemeente Kortenberg.
Dit gezondheidsbeleid moet iedereen kansen bieden, de meest kwetsbaren in het bijzonder. Het moet hen stimuleren om gezond te leven in een
gezonde omgeving. De acties die hiertoe bijdragen gaan over thema’s als
geestelijke gezondheid, gezonde voeding, beweging, tabak-, alcohol- en
drugspreventie en nog veel meer.
De intergemeentelijke samenwerking preventie wordt ondersteund door
de Vlaamse overheid en gebeurt in samenwerking met Logo Oost-Brabant.
U bereikt de gemeentelijke preventiewerker via preventie@kortenberg.be
of 016 89 06 05

LAAT U VACCINEREN TEGEN PNEUMOKOKKEN
Een pneumokokkeninfectie is een infectie van de luchtwegen die mogelijk
kan leiden tot sinusitis, longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Daardoor kan in deze coronatijden de ziekenhuiscapaciteit extra
onder druk komen te staan.
Een vaccin tegen pneumokokkeninfecties maakt deel uit van het basisvaccinatieschema voor baby’s, peuters en kleuters. Daarnaast is het vaccin in
ieder geval ook aangewezen voor kinderen, jongeren en volwassenen met
een verhoogd risico op deze infecties, en voor alle 65-plussers. Bekijk of u
een verhoogd risico hebt op pneumokokkeninfectie.
Ook voor personen die een verhoogd risico lopen op een COVID-19besmetting is een vaccinatie tegen pneumokokkeninfectie zinvol. Dat zijn
mensen ouder dan 65 jaar, mensen met diabetes type 2 in combinatie met
obesitas en/of problemen met hart, longen of nieren, mensen met problemen met hart, longen of nieren en mensen die gevoelig zijn voor infecties.

ZORG DAT U NIETS MIST DOOR GRIEP
Wist u dat elke winter één op de tien mensen griep krijgt? Bescherm u tegen de ziekte en
haal vanaf half oktober uw griepprik. Vraag ernaar bij uw huisarts.
Bent u 65-plusser, bent u zwanger of hebt u gezondheidsproblemen zoals diabetes, een
ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel
hoger. Daarom laat u zich best vaccineren vanaf half oktober. Zo hebt u de beste kans om
geen griep te krijgen in de winter.
Dit jaar worden ook 50-65-jarigen aangespoord om een prikje te laten zetten. Zo wordt de
bezetting van ziekenhuisbedden verminderd als het griepseizoen samenvalt met een piek
van COVID-19.
Ook het personeel werkzaam in de gezondheidssector wordt aangeraden om zich te laten
vaccineren. Dit om zichzelf en patiënten indirect te beschermen en zelf beschikbaar te
kunnen zijn als er een nieuwe golf van COVID-19 komt.
Meer informatie: raadpleeg uw huisarts of neem een kijkje op www.griepvaccinatie.be.
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Welzijnshuis
HET WELZIJNSHUIS ZOEKT WERKGEVERS VOOR LEEFLOONGERECHTIGDEN
Het Welzijnshuis Kortenberg begeleidt leefloongerechtigden in hun activeringstraject. Hiervoor zijn er verschillende tewerkstellingsmiddelen. Eén
daarvan is een tewerkstelling via artikel 60 §7 (OCMW-wet), waarbij het
Welzijnshuis de juridische werkgever van de cliënt blijft. Het is een vorm van
maatschappelijke dienstverlening die mensen kansen geeft op werkervaring.
Het Welzijnshuis Kortenberg zoekt naar enthousiaste werkgevers uit verschillende sectoren. Het Welzijnshuis begeleidt cliënten in dit werkervaringstraject door een tweemaandelijkse evaluatie en verwacht dat u als
werkgever een werkbegeleider ter beschikking stelt en de cliënt mee
begeleidt. Dit wil zeggen dat u afspraken maakt met het Welzijnshuis, de
cliënt op de werkvloer begeleidt voor wat betreft technische, maar ook
generieke competenties, … Zo worden de werkzoekenden intensief
klaargestoomd voor de reguliere arbeidsmarkt.

Voor de werkgever blijft de loonkost beperkt, want het gaat om een
gesubsidieerde tewerkstelling. U betaalt enkel de helft van het nettoloon,
namelijk het verschil tussen het nettoloon en de toegekende subsidie.
Arbeidsongevallen en loonadministratie blijven de verantwoordelijkheid
van het Welzijnshuis. De cliënt doet werkervaring op, terwijl de werkgever
sociaal engagement toont.
Een cliënt van het Welzijnshuis in uw bedrijf tewerkstellen lijkt misschien
extra werk, maar daar staat tegenover dat u bijdraagt tot de maatschappij
en dat dit zeker de moeite loont! Veel cliënten zijn zeer gemotiveerd om te
werken en u krijgt ondersteuning door het Welzijnshuis.
Hebt u meer vragen of bent u geïnteresseerd? Contacteer het Welzijnshuis
via socialedienst@kortenberg.be of 02 755 30 20.

VERWARMINGSTOELAGE EN MINIMALE LEVERING AARDGAS
Verwarmingstoelage
U verwarmt uw huis met één van de volgende brandstoffen:
• Huisbrandolie in bulk of aan de pomp (mazout)
• Verwarmingspetroleum (type C) in bulk of aan de pomp
• Bulkpropaangas - niet met aardgas, propaangas en butaangas in flessen.
én u behoort tot één van de volgende categorieën:
• categorie 1: personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
• categorie 2: personen met een laag inkomen.
Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan
of gelijk aan 19.566,25 euro vermeerderd met 3.622,24 euro per persoon ten laste.
• categorie 3: personen met schuldenoverlast.
U hebt een collectieve schuldenregeling of een procedure van schuldbemiddeling overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet en
het Welzijnshuis heeft vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet
kunt betalen.
Indien u aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt een aanvraag indienen
bij de Themabalie van het Welzijnshuis te Kortenberg binnen maximum 60
dagen na levering van uw brandstof.
Per verwarmingsperiode van één kalenderjaar en per huishouden kan er
een tussenkomst zijn voor maximum 1.500 liter brandstof. Het bedrag van

de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie
waartoe u behoort.
Welke documenten moet u meebrengen?
• een kopie van uw identiteitskaart
• een kopie van de leveringsfactuur of –bon
• voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of een
attest van de schuldbemiddelaar
Het Welzijnshuis zal nagaan of u voldoet aan de inkomensgrenzen door uw
inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden rechtstreeks
bij de FOD Financiën op te vragen.
Minimale levering aardgas
Wanneer u uw woning met aardgas verwarmt en uw verbruik vooraf
betaalt met een aardgasbudgetmeter, dan kan het Welzijnshuis van
Kortenberg u tot eind maart 2021 een minimale levering aardgas toekennen tijdens de winterperiode (van november 2020 tot maart 2021). Dit
gebeurt door tweewekelijkse beperkte opladingen op uw aardgasbudgetmeter.
Indien u interesse hebt, kom dan zeker langs bij een maatschappelijk werker zodat uw dossier besproken kan worden en opladingen verzekerd kunnen worden tot eind maart 2021.
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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.

Praatgroep: Voorafgaande zorgplanning
Op een interactieve manier komt u alles te weten over zorgplanning: wat
is zorgplanning, waarom en wanneer is zorgplanning nodig? Er wordt
stilgestaan bij de zorgbelevenis door na te denken over wat u belangrijk
vindt in de zorg. Hoe gaat u het gesprek met uw naasten aan over een
mogelijke rusthuisopname? En hoe komt u te weten welke assistentie
woning of woonzorgcentrum beantwoordt aan uw wensen? Ook onderwerpen als zorgvolmacht, bewindvoering en de mogelijke wilsverklaringen worden behandeld.
Praktisch
Vrijdag 16 oktober van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, Lokaal 1.8
Kosteloos
Inschrijving gewenst vóór 12 oktober via Info:
dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10
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DAG TEGEN KANKER

MAG IK U INSPIREREN?
Lezing door Fabienne Thoelen

Ook dit jaar probeert het Dienstencentrum deze dag te ondersteunen en
kunt u op donderdag 15 oktober komen genieten van lekkere cupcakes.
Op die dag wordt u opgeroepen om alle mensen met kanker en hun naasten te tonen dat ze er niét alleen voor staan.

De Welzijnsraad Kortenberg en het Dienstencentrum Kortenberg slaan de
handen in elkaar en organiseren deze boeiende lezing. Fabienne Thoelen
werkte 30 jaar op een oncologische afdeling. Al die tijd heeft ze zich
verdiept in het levensverhaal van haar patiënten:
•
•
•
•
•

Hoe hebben ze geleefd?
Is er iets ingrijpends gebeurd voor ze ziek werden?
Wat ligt er op hun maag/lever?
Van wie of wat krijgen ze het op de heupen?
Werd hun leven beheerst door angst/boosheid/verdriet/stress/
perfectionisme?
• Hoe gaan ze om met problemen? Wat is hun copingmechanisme?
Cupcake en wensboom
Op de ‘Dag tegen Kanker’ (donderdag 15 oktober) wil het Welzijnshuis zijn
steentje bijdragen en zijn solidariteit tonen aan iedereen die met deze
ziekte geconfronteerd wordt. U bent deze hele dag hartelijk welkom in de
Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum waar u een cupcake krijgt
aangeboden.
In de inkomhal van het OC Berkenhof zal vanaf 12 oktober een wensboom
staan. Wilt u een wens neerpennen? Kom zeker langs!

De vaststellingen waren onthutsend en leidden tot een nieuwe invalshoek.
Fabienne neemt haar publiek graag mee in deze verrijkende inzichten
waarbij angsten worden getransformeerd tot bewustwording en ver
trouwen.

Gevoelsmuur
Aan een wand in het Dienstencentrum kunnen op de ‘Dag tegen Kanker’
alle mogelijke gevoelens worden opgehangen.Hoe voelt u zich vandaag,
welke tekst past bij u?
Uitdelen van gele lintjes en stand met informatiebrochures
Spring gerust even binnen om uw lintje in ontvangst te nemen.

Sportelgym op donderdag 15 oktober
Op deze dag worden de oefeningen van de sportelgym aangepast voor
kanker- en ex-kankerpatienten.
Praktisch
Donderdag 15 oktober van 9 tot 10 u.
GC Colomba
Kosteloos

Praktisch
Dinsdag 20 oktober van 19.30 tot 22 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
Vrije gift
Inschrijven vóór 16 oktober via kortenberg.kwandoo.com
of aan het loket van het Dienstencentrum (Beekstraat 25)
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UW PENSIOEN IN HET VIZIER?
U staat vlak voor uw pensioen of u bent net met pensioen. Proficiat!
Maar wat nu?
Het is bij een pensionering soms wat zoeken om uw draai te vinden in het
dagelijkse leven en om een zinvolle invulling voor de vrijgekomen tijd te
ontdekken.
Op donderdag 5 november vertelt ergotherapeut en pensioenbegeleider
Veerle Arys u graag wat het pensioen met u doet. Geen ingewikkelde uitleg over beleggen of paperassen maar over het ervaren van uw pensioen.
U komt eveneens te weten hoe u zelf de regie in handen kunt nemen,
zodat u er genoeg voldoening uit haalt. Na deze avond bent u geïnfor

meerd over de zegeningen en de gevaren van uw pensioen, weet
u waarom het belangrijk is om u hierop voor te bereiden en hebt u tips om
werk te maken van een mooie pensioentijd. Deze avond richt zich op
mensen die al dan niet reikhalzend uitkijken naar hun pensioen, partners
van personen die binnenkort of onlangs met pensioen zijn, en reeds
gepensioneerden die ook graag het onderste uit de kan halen.
U wordt verwelkomd om 19.30 u.
Praktisch
Donderdag 5 november om 19.30 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
2,50 euro
Inschrijven vóór 23 oktober via kortenberg.kwandoo.com
of aan het loket van het Dienstencentrum (Beekstraat 25)
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Politie
Naam Onderdeel
BENT U ‘S AVONDS AFWEZIG? LAAT EEN LICHT BRANDEN!
Op 25 oktober draaien we de klok een uur terug. Inbrekers winnen daardoor een extra uur duisternis. Tijdens de herfst en winter zijn er meer
inbraken tijdens de vooravond dan in andere periodes van het jaar.
Inbrekers zoeken vooral woningen uit waar ’s avonds nog niemand thuis is.
Hoe kunt u het risico op een inbraak tijdens de donkere maanden verminderen ?
Laat ’s avonds een licht branden in uw woning. Dat geeft een bewoonde
indruk. Installeer enkele tijdschakelaars zodat een aantal lampen auto
matisch aangaan wanneer u (nog) niet thuis bent. Er zijn tijdschakelaars op
de markt die u zelfs via uw smartphone kunt bedienen, waardoor u enkele
lampen vanop afstand kunt inschakelen. Handig wanneer u later thuis zal
zijn dan verwacht.
Pas daarnaast ook de volgende preventietips toe:
• Doe altijd uw ramen en deuren op slot, ook als u maar voor even
afwezig bent. Laat ook geen ramen op kiepstand staan.
• Plaats aantrekkelijke voorwerpen zoals een gsm, laptop, gps, ... uit het
zicht van voorbijgangers.
• Inbrekers klimmen naar de eerste verdieping. Laat geen hulpmiddelen
– zoals een ladder - buiten liggen die de inbreker kan gebruiken om te
klimmen. Sluit daarom ook alle ramen op de eerste verdieping. Zeker
de ramen die uitgeven op een plat dak.

• Meestal worden juwelen gestolen. Maak vooraf foto’s van juwelen en
leg ze niet (allemaal) in de bad- of slaapkamer. Juwelen die u niet
frequent draagt, verstopt u beter op zolder of in de kelder.
• Geef blijk van een gezonde dosis wantrouwen: laat onbekenden niet
zomaar binnen zonder geldige reden, ook al lijkt hun verhaal aan
nemelijk.
• Wees een waakzame buur. Een gezonde nieuwsgierigheid voor wat er
op straat of bij de buren gebeurt, kan helpen om de risico’s op diefstal
te verkleinen.
• Denkt u iets verdachts gezien of gehoord te hebben? Aarzel niet, zelfs
bij twijfel, en bel onmiddellijk naar de politie via het nummer 101.
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CERTIFICAAT INBRAAK VEILIG: INWONERS DIE HUN WONING DEGELIJK BEVEILIGEN
WORDEN BELOOND
willen inwoners die hierin investeren, belonen met het ‘Certificaat Inbraak
Veilig’. Het certificaat bestaat uit een attest en een gevelplaatje of sticker
die u zichtbaar aan de woning kunt aanbrengen. Dit zal inbrekers ont
moedigen!

Wanneer een inbreker meer dan drie minuten moet werken om een raam
of deur open te krijgen, zal hij het doorgaans opgeven. U kunt de tijd die
een inbreker nodig heeft om uw woning te betreden aanzienlijk verlengen
door te investeren in degelijk en gekeurd inbraakvertragend materiaal.
Inbraakwerende ramen en deuren worden helaas niet standaard aangeboden. Veel nieuwbouwwoningen en bestaande woningen zijn hierdoor niet
gedurende drie minuten inbraakwerend. Slachtoffers van een inbraak zijn
hierover vaak teleurgesteld.
De politiezone HerKo en de gemeenten Kortenberg en Herent willen inwoners beter informeren over gekeurde en inbraakvertragende materialen en

Wilt u graag het certificaat voor uw woning ?
• Vraag een gratis diefstalpreventie-advies aan bij de politiezone
(telefoon 016 85 34 00 of e-mail:
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu).
• Voer het advies binnen de twee jaar uit.
• Vraag daarna een hercontrole aan bij de politiezone.
Het advies kan zowel voor een bestaande woning worden aangevraagd,
maar kan ook gegeven worden op basis van uw bouwplannen, eventueel
samen met de architect.
Meer informatie vindt u op www.politieherko.be of op www.certificaatinbraakveilig.be.

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

Diestbrugstraat
Frans Mombaersstraat
Kwerpsebaan
Leuvensesteenweg
Nederokkerzeelsesteenweg
Tervuursesteenweg
Leuvensesteenweg

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

61
216
101
2.823
389
210
664

3,3 %
4,2 %
5%
16 %
0,5 %
15,2 %
6,2 %

Flitspalen augustus
Straat

Sterrebeeksesteenweg
Wijnegemhofstraat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

50 km/u.
50 km/u.

22.960
20.846

1,1 %
1,2 %

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2020

17

Prikbord
Naam Onderdeel
TEST BE-ALERT OP 1 OKTOBER
GEMEENTEBESTUUR

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we u graag snel verwittigen. Daarom beschikt onze gemeente
over BE-Alert, een systeem dat u op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Op 1 oktober zullen we dit systeem testen.
NATIONALE TEST
Op 1 oktober houden verschillende gemeenten in België een BE-Alert-test. Ook onze gemeente doet mee. Al onze inwoners die ingeschreven zijn op
BE-Alert zullen die dag via sms, telefoon of e-mail een testbericht ontvangen.
Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat het
belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Deze test is tevens de ideale gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven
om dit te doen op de website www.be-alert.be
WAT IS BE-ALERT?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we
u kunnen verwittigen bij een noodsituatie.
Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een
bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op
een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld ramen en deuren te sluiten bij
een brand. U kunt een BE-Alertbericht krijgen via
sms, telefoon of e-mail.
Inwoners die reeds ingeschreven waren bij de
start van de coronacrisis, zijn ondertussen mogelijk al goed vertrouwd met BE-Alert, omdat
meermaals een bericht werd verstuurd met info
over de coronamaatregelen.
REGISTREER U
Om een bericht te ontvangen moet u zich
registreren. Dit kan heel gemakkelijk op
www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier
zo volledig mogelijk in. Schrijf u vandaag nog in
en test mee op 1 oktober!
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ELKE SECONDE TELT!
BRANDVEILIGHEID BEGINT BIJ UZELF
Sinds 1 januari 2020 moet elke woning uitgerust zijn met rookmelders
(minstens één voor elke verdieping). Wist u dat u in uw slaap niets kunt
ruiken? U hebt dan heel weinig kans om tijdig wakker te worden! De rook
van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.
Zorg voor een goede rookmelder!
• Kies voor rookmelders met een niet-vervangbare batterij met een
levensduur van 10 jaar.
• Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN 14604.
• Kies een rookmelder met een testknop, u kunt dan regelmatig de werking controleren.

• U kunt ook kiezen voor draadloze rookmelders die verbonden zijn met
elkaar (WiFi). Als één melder rook detecteert, dan slaan ze allemaal
alarm.
• Er bestaan magnetische montagesets om rookmelders op te hangen.
Ze zijn zeer eenvoudig en snel te plaatsen, u hoeft dan geen gaten te
boren.
Ga naar www.speelnietmetvuur.be waar u meer tips kunt terugvinden
rond brandveiligheid.
U kunt ook gratis een beroep doen op een brandpreventieadviseur!

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2020
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NOODWEER EN TUSSENKOMST
VAN HET RAMPENFONDS

Regelmatig wordt onze streek geteisterd door noodweer, waardoor inwoners schade kunnen oplopen aan hun bezittingen of eigendommen.
In bepaalde gevallen kan een dergelijk noodweer erkend worden als ramp
zodat een tussenkomst van het Rampenfonds mogelijk wordt. Het blijft
echter aangewezen dat u in eerste instantie contact opneemt met uw verzekeringsmaatschappij. U vindt hiervoor een checklist op www.kortenberg.be/brandpolis.
Voor het onderzoek naar een erkenning als ramp is het zeer belangrijk dat
getroffen personen hun opgelopen schade zo snel mogelijk meedelen aan
het gemeentebestuur. Dit kan door middel van het aangifteformulier dat u
ook terugvindt op de gemeentelijke webstek via het pad zoals hierboven
vermeld.
U kunt ook steeds contact opnemen met de gemeentelijke dienst rampenplanning via rampenplan@kortenberg.be of via 02 755 30 70.

UZELF BUITENGESLOTEN? WAT NU?
U trekt de deur dicht en beseft dat de sleutel nog binnen ligt. Een slotenmaker kan u helpen. Een betrouwbare slotenmaker in uw buurt kunt u
vinden via www.vsu.be (Vlaamse Slotenmakers Unie).
De slotenmakers die lid zijn van de Vlaamse Slotenmakers Unie hebben een
gedragscode ondertekend. Hierdoor zijn ze verplicht om duidelijke prijzen
vast te leggen voor dringende interventies en hierover transparant te communiceren.
Enkele tips:
• Vraag meteen een prijs bij het eerste telefonisch contact.
• Zorg ervoor dat u de prijsofferte ondertekent vooraleer de slotenmaker
zijn interventie start.
• Betaal nooit cash en vraag een factuur.
Wist u dat de brandverzekering soms tussenkomt voor de kosten van een
slotenmaker? Controleer de voorwaarden van uw brandverzekering en
informeer bij uw verzekeraar.
Bent u toch opgelicht door een slotenmaker?
Meld dit via meldpunt.belgie.be.
Dien ook een klacht in bij het VSU
https://www.vsu.be/nl/contact/klachten.

Meer informatie over bedrog en oplichting kunt u terugvinden op de
website van de FOD Economie
https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/
consumentenbedrog.
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IN BEELD

© cinemobiel.com

FILM IN HET PARK
Op een veilige onderlinge afstand genoot het publiek op
zaterdag 15 augustus onder de sterrenhemel van de
mooie oorlogsfilm 1917.

© cinemobiel.com

Pannakooi Everberg

PANNAKOOI EVERBERG, KORTENBERG
EN SKATEPARK ERPS-KWERPS
In de tweede helft van augustus kon sportief Kortenberg zich
uitleven in de pannakooien in Everberg of Kortenberg of op het
tijdelijke skatepark in Erps-Kwerps.

Pannakooi Kortenberg

Skatepark Erps-Kwerps

Zoeklicht · Kortenberg
oktober 2020

IN BEELD
BIB ON TOUR

Piraten

Ook in augustus ging de Bib ‘on
Tour’ en kon het aanwezige jeugdige publiek genieten van spannende politie- en piratenverhalen.
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KORTENBERG FOLK
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vond in Meerbeek
‘Kortenberg Folk’ plaats. Vrijdag warmde Renée het publiek op met
haar wondermooie stem. De opzwepende, Italiaanse muziek van
Nisia zorgde voor nog wat extra warmte op deze koude avond.
Zaterdag bracht Meskerem Mees haar mooie hit ‘Joe’ en charmeerde ze het publiek ook met haar andere nummers. Steven De
bruyn en Jasper Hautekiet zorgden voor ambiance met hun mondharmonica en contrabas.

Politie

TRAGE WEGEN
Om het patrimonium aan trage wegen verder uit te bouwen, te beschermen en
te verbeteren, startte de gemeente Kortenberg met de opmaak van een actuele
digitale inventaris. Vanaf midden augustus stuurde het gemeentebestuur in
samenwerking met Trage Wegen vzw vrijwilligers op pad om de huidige toestand van een bundel trage wegen in beeld te brengen.

Zoeklicht · Kortenberg
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in Kortenberg
Opgelet: algemeen geldt voor evenementen en activiteiten dat de fysieke afstandsregels gerespecteerd moeten worden.
Mondmasker
verplicht
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. Als u ziek bent, dan kunt u vanzelfsprekend niet deelnemen aan een evenement
of activiteit. Blijf in dat geval thuis.
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. Binnen elke vereniging
wordt best ook een coronaverantwoordelijke aangesteld die nagaat of alle richtlijnen omtrent corona in het algemeen worden nageleefd.
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

LIZE SPIT KOMT NAAR KORTENBERG

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEESUURTJE: KRIEBELBEESTJES

Waar denk jij aan bij het woord ‘kriebelbeestjes’? Denk je aan beestjes die
echt kriebelen, zoals een mug, of een vlieg die steeds over je beent loopt?
Of denk jij ook aan prachtige vlinders, mooie kevers of vlijtige bijtjes?
Tijdens deze voorleeswoensdag komen ze allemaal aan bod, in verhaal én
knutselwerkje. Kun jij daar wel tegen? Dan ziet de Bib je graag aanschuiven.
Woensdag 7 oktober om 14 u.
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar moeten een mondmasker dragen
© Roos Pierson

Voor wie het nog niet met hoofdletters in de agenda had genoteerd: op
donderdag 1 oktober nodigt de Bib Lize Spit uit in OC De Zolder in
Erps-Kwerps. Benieuwd naar haar langverwachte nieuwe roman? Schrijf je
snel in, want de plaatsen zijn beperkt!
Donderdag 1 oktober om 20 u.
OC De Zolder
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
Aanwezigen moeten een mondmasker dragen
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DE SCHRIJFWIJZEN: HET GROOT DICTEE
HERUITGEVONDEN

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

RELATIES 2.0: DE INVLOED VAN
NIEUWE MEDIA OP ONZE RELATIES.
LEZING DOOR ELISABETH TIMMERMANS

Zin om nog eens je kennis van de Nederlandse spelling te testen? Doe dan
mee aan ‘De Schrijfwijzen: Het Groot Dictee Heruitgevonden’ in de Bib. Dit
dictee zit voor een keer niet propvol met ongebruikelijke woorden die mijlenver afstaan van het dagelijkse taalgebruik, maar is bedoeld voor het
grote publiek. Je hoeft dus zeker geen spellingkrak te zijn om mee te doen.
Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan
de slag gaan met taal. Het spel start om 20 u. stipt en dat simultaan in
meer dan 100 bibliotheken over heel Vlaanderen. Trommel je taalminnende vrienden op en speel mee!
Inschrijven is kosteloos. Wat valt er
te winnen? Toffe prijzen en eeuwige
roem. Waag dus zeker je kans! De
Schrijfwijzen/Het Groot Dictee
Heruitgevonden wordt gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw
i.s.m. de bibliotheken en De
Standaard naar een idee van de
bibliotheek van Mechelen. De avond
wordt gepresenteerd door radiopresentatrice Karolien Debecker.

De invloed van smartphone en sociale
media op relaties is tegenwoordig
behoorlijk groot. Ze zijn niet meer
weg te denken uit onze (liefdes)
levens en zorgen soms voor behoorlijk
wat frustratie. Tijdens deze lezing
belicht dr. Elisabeth Timmermans –
auteur van het boek ‘Liefde in tijden
van Tinder: de impact van sociale
media op relaties’ – de wondere
wereld van technologie en relaties. Aan de hand van wetenschappelijk
gefundeerde informatie en interactieve oefeningen laat ze haar publiek in
levenden lijve ondervinden wat de impact is van smartphone en sociale
media op onze relaties. Daarbij richt ze zich zowel op singles als op koppels
en vertelt ze alles over phubbing, ghosting en sexting. Ook het heikele
onderwerp ‘online daten in tijden van corona’ passeert de revue. Deze
lezing is er voor iedereen die zijn of haar relatie wil verbeteren of op zoek is
naar liefde voor het leven.

Vrijdag 9 oktober om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Aanwezigen moeten een mondmasker dragen

Donderdag 15 oktober 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
Aanwezigen moeten een mondmasker dragen

(Dienst Sport)
GEMEENTEBESTUUR

SPORTELDAG

Alle 55-plussers zijn van harte welkom op de Sporteldag. Rekening houdend met de coronamaatregelen wordt het vaste concept aangepast. Er
wordt gefocust op buitensportactiviteiten en het aantal deelnemers per
activiteit wordt beperkt. Samen iets eten of drinken zal deze keer ook niet
mogelijk zijn. Het volledige aanbod kan je raadplegen via
www.kortenberg.be.
Inschrijven is verplicht en kan tot en met zondag 11 oktober.
Dinsdag 13 oktober van 10 tot 15 u.

GC Colomba
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com
tot en met zondag 11 oktober
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

FAMILIEVOORSTELLING VULKAAN

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DE TOEKOMST VAN DE RUIMTEVAART
LEZING VAN STIJN ILSEN

Ruimtevaart spreekt tot ieders verbeelding. Het heeft iets mysterieus en
onbereikbaar en wordt gezien als het summum van wetenschap en techniek. Stijn Ilsen brengt met deze lezing dit schijnbaar ongrijpbare onderwerp dichter bij de mensen.
Op dit moment gebeurt er enorm veel op het gebied van de ruimtevaart.
Recente krantenkoppen als ‘China landt op de achterkant van de maan’,
‘SpaceX bouwt herbruikbare raketten’ en ‘Europese lander op weg naar
Mars’ bewijzen dat het onderwerp veel belangstelling krijgt. De spreker
bekijkt de nieuwe trends in de ruimtevaart, de kansen en de gevaren, de
commerciële en de wetenschappelijke kant. Met een overvloed aan foto’s,
filmpjes, animaties en een portie anekdotes en humor wordt alles in begrijpelijke taal uitgelegd, toegankelijk voor een erg breed publiek.
BOEMPATS!
vulkaanuitbarsting… (geen paukenslag)
KRIEP krrrrrrriep. KRAAAAAAAAK.
vroaaaAAAAR. IIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiii…. baaaaaaAAAAM!
KadaaaaAAAAAM! (pfoe, dat is veel en luid)
Het zit overal. In, onder, rond. Tussen en bovenop en spuit eruit. Maar wat
is energie? Waar komt het eigenlijk vandaan en hoe is het ontstaan?
Met deze verhitte voorstelling duikt Groep Vers samen met jou in een kolkend bad van spel, muziek en dans. Hoe kunnen we met onze en de energie van de wereld omgaan in een tijdperk dat op ontploffen staat?
Tijdens VULKAAN onderzoek je hoe je energie kan gebruiken of misbruiken
in een universum gevuld met oermensen, een luie lama en de bouw van
een vulkanisch vakantiepark.
Een kindervoorstelling én workshop geschikt vanaf 7 jaar, ook geschikt
voor anderstalige kinderen.
Concept/idee: Noëmi Degrauwe
Spel: Noëmi Degrauwe, Soo Mee Beyers, Jeanneke van Roeyen,
Maren Moreau
Productionele ondersteuning: Eline Leonard
Zaterdag 17 oktober om 15 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar moeten een mondmasker dragen

Stijn Ilsen is Master of Science in aerospace engineering. Hij is al meer dan
dertien jaar actief in de sector, eerst voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, daarna voor Airbus/EADS. Momenteel werkt hij voor QinetiQ
Space aan de Belgische PROBA-satellieten. Hij is co-auteur van het op een
jeugdig publiek gerichte boek ‘Reis naar de sterren’ (2019).
Donderdag 22 oktober om 20 u.
De Bib
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en kan via k
ortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Aanwezigen moeten een mondmasker dragen
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

HALLOWEEN: EEN SPANNENDE
SPEURTOCHT

Het is een donkere Halloweenavond… Wie weet wat er allemaal rondspookt in de Bib… Heb jij zenuwen van staal en durf jij tussen al dat enge
gespuis met jouw groepje op zoek te gaan naar de opdrachten? Pas op,
want er loopt een plaaggeest rond die jouw speurtocht wil saboteren.
(Voor deze speurtocht moet je wel al een beetje kunnen lezen.)

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: DIGITAAL BESPAREN

Het internet, smartphones, tablets en andere digitale gadgets zijn niet
meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ze kosten heel wat geld, maar
kunnen ons ook helpen om geld te besparen.
In deze infosessie worden onder meer heel wat nuttige tools overlopen om
energie te besparen, diverse websites om elektronica of abonnementen te
vergelijken, apps om je uitgaven beter te beheren of om een extra centje
bij te verdienen.

Maar al die digitale hebbedingen hebben natuurlijk ook een kostprijs en
vreten energie. Daarom krijg je ook enkele kooptips en leer je hoe je de
batterij van je smartphone en tablet kan sparen.
Na de sessie staat Digidokter-van-dienst Ilse je bij met al je tablet- en
smartphonevragen.

Vrijdag 30 oktober om 19.30 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via
kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Kinderen vanaf 12 jaar moeten een mondmasker dragen

Zaterdag 31 oktober 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
Aanwezigen moeten een mondmasker dragen
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GEMEENTEBESTUUR

(De Bib)

(vtbKultuur Kortenberg)

FILM IN DE BIB: ‘JOKER’

BEELDENPARK IJZERENBERG WINKSELE,
GEGIDST BEZOEK

Regie: Todd Phillips (VS, 2019 – 122 minuten)
Met: Joaquin Phoenix en Robert De Niro
Nederlands ondertiteld
Arthur Fleck is een mislukte stand-upcomedian die een miezerig appartementje deelt met zijn zieke moeder. In een gure buurt van Gotham City
probeert hij zijn kost te verdienen als clown. Zijn moeder heeft hem altijd
geleerd dat hij een blij gezicht moet opzetten, maar daaronder schuilen
intens verdriet en eenzaamheid. Hij voelt zich een onbeduidende, betekenisloze loser. Tot hij – na de zoveelste vernedering – een keer geweld
gebruikt en het machtige gevoel proeft dat dit met zich meebrengt.
‘Joker’ werd op het Filmfestival van Venetië bekroond met de Gouden
Leeuw. Joaquin Phoenix won zowel bij de Golden Globes als bij de Oscars
de prijs voor beste acteur. De film kreeg ook nog 10 andere Oscarnominaties,
waarvan er één (beste filmmuziek) werd verzilverd.

Het beeldenpark IJzerenberg in Winksele wordt opengesteld om het
samenspel van natuur en kunst te ontdekken. Het beeldenpark heeft een
oppervlakte van 8 ha.

De natuur is er zeer verscheiden van uitzicht (park, boomgaard, bos en
weide), reliëf en begroeiing. Een tachtigtal diverse boomsoorten zijn
gemerkt. Vele vogels en lopend wild kunnen er gespot worden.
Her en der in het park staan er beeldhouwwerken. Op de plaatsen waar de
dichters zich hebben laten inspireren is hun werk te lezen.
Donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober van 14 tot 16 u.
Vertrek bushalte Craenenplein Kortenberg
9 euro, 8 euro leden
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem
Meer info: www.vtbkultuur.be/korteberg, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66 of 0475 31 57 29

(Hobby- en Filaclub & Kantschool
Kortenberg)

‘’Joker’ is dé film voor deze tijd […] Een beroepsclown radicaliseert tot
gevaarlijke gek en opzweper van de massa. Een afschuwelijke, niet te missen
film’
 (De Standaard)
‘Huiveringwekkend, ongemakkelijk en dus controversieel.’
 (De Morgen)
Zaterdag 31 oktober om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Aanwezigen moeten een mondmasker dragen

28ste SINT-HUBERTUSVIERING
De viering vindt plaats op zondag 11
oktober in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te
Kortenberg, met om 10.45 u. honden- en
paardenwijding gevolgd door de Heilige
Misviering om 11 u. met uitdeling van
gewijde broodjes. De viering wordt
opgeluisterd door ‘De Jachthoorngezellen
van Meerdaalwoud’.
Zondag 11 oktober van 10.45 tot 12 u.
Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kortenberg
Meer info: kantschool.kortenberg@skynet.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

AFRICAMUSEUM & STANLEY WANDELING,
TERVUREN (DAGUITSTAP)
(AFRICA)Museum herbekeken (architectuur)
Tijdens deze boeiende rondleiding staan de spotlights op de museumgebouwen zelf. Ervaren gidsen nemen je mee op pad in het vernieuwde
AfricaMuseum en doen het verhaal over de vijf jaar durende renovatie,
restauratie en modernisering uit de doeken.
De visie van de architect komt niet alleen tot uiting in de gerestaureerde
elementen, maar ook in enkele slimme bouwkundige ingrepen die het
moderne onthaalpaviljoen subtiel verbinden met het oorspronkelijke
museumgebouw. Aan het einde van deze rondleiding hebben de gebouwen hun meeste geheimen prijsgegeven, en vind je snel de weg naar de
schitterende collecties die ze herbergen.

(Cantate)

CONCERT 'GELUKKIG ZIJN' VAN CANTATE
VERPLAATST NAAR VOORJAAR 2022
Het concert wordt opnieuw verplaatst en nu naar het voorjaar van 2022.
De reeds aangekochte toegangskaarten en steunkaarten zullen in 2022
niet meer geldig zijn en worden terugbetaald. Daartoe schrijf je op de achterzijde van de kaarten je naam en het rekeningnummer waarop het geld
mag gestort worden. Bezorg de kaarten dan aan een koorlid. Kaarten die
Cantate niet terugkrijgt, zullen als een steunbetuiging uit sympathie voor
het koor beschouwd worden, waarvoor dank! Muzikale groeten van
Cantate.

In de voetsporen van Stanley
Op zoek naar sporen van ons koloniaal verleden.
‘Dr. Livingstone, I presume?‘ Met deze historische woorden maakte de
Amerikaanse ontdekkingsreiziger en journalist Henry Morton Stanley zich
op 10 november 1871 onsterfelijk. Stanley deed de uitspraak toen hij na tal
van omzwervingen en ontberingen eindelijk de doodgewaande Britse
missionaris David Livingstone de hand kon schudden, aan de oever van het
Oost-Afrikaanse meer van Tanganji.
Hoewel Stanleys ontmoeting met Livingstone wereldberoemd is, is minder
bekend dat de ontdekkingsreiziger een sleutelrol vervulde in het waarmaken van de koloniale droom van koning Leopold II (1835-1909). Zonder
Stanley had België wellicht in het geheel geen koloniaal verleden gehad.
Donderdag 22 en zaterdag 24 oktober van 10 tot 18 u.
Vertrek OC Berkenhof
29 euro, 26 euro leden
Inbegrepen: toegang AfricaMuseum, gidsen, eigen audiofoonsysteem
Meer info: www.vtbkultuur.be/korteberg, kortenberg@vtbkultuur.be, 02
759 84 66 of 0475 31 57 29

Meer info: alex.peeters110@telenet.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 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

Organisator

Waar

Bibliotheek Kortenberg OC De Zolder

Info

Do 01/10/20 om 20:00

Lize Spit komt naar de Bib

Van za 03/10/20 tot
ma 05/10/20

Winterkermis te Kortenberg

Zo 04/10/20 van 10:30
tot 12:00

Concert: Gezelle gezongen

vtbKultuur Kortenberg

Sint-Pieterskerk,
Erps-Kwerps

Zo 04/10/20 van 14:00
tot 16:00
"Ma 05/10/20, 12/10/20,
19/10/20 en 26/10/20
van 14:00 tot 16:00
"
Di 06/10/20, di
13/10/20, di 20/10/20
en di 27/10/20 van 19:30
tot 20:30
Woe 07/10/20 van 10:00
tot 12:00

Repair Café
Ferm Everberg wandelt!

Christen Gemeenschap
Kortenberg
Ferm Everberg

Kapellestraat 74,
Kortenberg
Parking Gemeenteplein
Everberg, Annonciadenstraat

Zumba

Ferm Meerbeek

OC Atrium

kvlvmeerbeek@yahoo.com

Vorming Spaans

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

Wekelijks tot en met 08/12/20,
kortenberg.kwandoo.com,
dienstencentrum@kortenberg.be
Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be
02 755 22 80

Dr. V. De Walsplein,
Kortenberg

Woe 07/10/20 van 14:00 Voorleesuurtje:
tot 15:00
Kriebelbeestjes

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Woe 07/10/20, woe
21/10/20 en woe
28/10/20 van 19:30 tot
20:30 en woe 14/10/20
om 14:00

Ferm Meerbeek

Pilates

OC Atrium

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
www.kortenberg.be
€ 14, € 12 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, 0475 31 57 29
johan.klein@hotmail.be, 0473 87 80 13
Kosteloos, 02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com
www.kvlv-everberg.be

kvlvmeerbeek@yahoo.com
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Organisator

Waar

Do 08/10/20, vrij
Begeleide rondleiding:
09/10/20 en za 10/10/20 Beeldenpark IJzerenberg
van 14:00 tot 16:00
Vrij 09/10/20 om 20:00 De Schrijfwijzen: Het Groot
Dictee Heruitgevonden
Za 10/10/20 en za
Lessen kantklossen
24/10/20 van 09:00
tot 16:00
Zo 11/10/20 van 09:30 Ochtendwandeling 8 km
tot 12:00
te Kortenberg
Zo 11/10/20 van 10:45 28ste Sint-Hubertusviering
tot 12:00
Van zo 11/10/20 tot
Winterkermis te Meerbeek
ma 12/10/20

vtbKultuur Kortenberg

Ma 12/10/20 van 19:00 Thema-avond voor
tot 22:00
reanimatie en defibrillatie
Di 13/10/20 van 9:00 tot Sporteldag (55+)
16:00

Rode Kruis Kortenberg

OC Oud Gemeentehuis

Dienst Sport

Sporthal Colomba

Do 15/10/20 van 09:00
tot 10:00
Do 15/10/20, vrij
16/10/20 en zo 18/10/20
van 10:00 tot 12:30
Do 15/10/20 om 20:00

Dienstencentrum
Kortenberg
vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

Dag tegen kanker

Tour & Taxis, de nieuwe
Ramblas, culturele
Brusselwandeling
Relaties 2.0: de invloed
van nieuwe media op onze
relaties. Lezing door Elisabeth
Timmermans
Vrij 16/10/20 van 14:00 Mantelzorgwerking tot 16:00
Praatgroep: Voorafgaande
zorgplanning
Za 17/10/20 om 15:00
Za 17/10/20 en zo
18/10/20
Zo 18/10/20 van 09:15
tot 17:00
Di 20/10/20 om 19:30

Di 20/10/20 van 20:30
tot 21:30
Di 20/10/20 en woe
21/10/20

Vertrek bushalte Craenenplein
Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

Wandelclub
De Witlooftrekkers
Hobby- en Filaclub &
Kantschool Kortenberg

Vertrek Dr. V. De Walsplein
Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Kortenberg
Dorpsplein Meerbeek

Info
€ 9, € 8 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be
02 759 84 66, 0475 31 57 29
Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
€ 80 beginners (materiaal inbegrepen),
€ 50 gevorderden (prijzen voor een volledig
lesjaar), kantschool.kortenberg@skynet.be
Kosteloos, www.witlooftrekkers.be,
02 759 68 13
kantschool.kortenberg@skynet.be
www.kortenberg.be
Kosteloos, vorming@kortenberg.rodekruis.be,
0476 57 02 93
€ 4, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
Kosteloos

Samenkomst station Kortenberg € 9, € 8 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be
02 759 84 66, 0475 31 57 29
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
Dienstencentrum
OC Berkenhof, lokaal 0.4
Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10
Kortenberg in
samenwerking met
S-Plus mantelzorg
Familievoorstelling: Vulkaan Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
Weekend van de Trage Weg

Dienst Mobiliteit

Dagtocht 20 km te Hoeilaart Wandelclub De
Witlooftrekkers
Dienstencentrum
Infoavond: Mag ik u
inspireren? Lezing door
Kortenberg
Fabienne Thoelen
Eten is een noodzaak, bewust Markant Grootgezond eten is een kunst!
Kortenberg
Bloemschikken
Die Blomme

www.kortenberg.be
Vertrek Dr. V. De Walsplein
OC Berkenhof

Kosteloos, www.witlooftrekkers.be,
0477 86 05 25
Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com

OC De Zolder

€ 15, € 8 leden, markant.kortenberg@gmail.com

GC Colomba

€ 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
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Wanneer
Do 22/10/20 en za
24/10/20 van 10:00
tot 18:00
Do 22/10/20 om 20:00

Za 24/10/20 om

Wat

Organisator

Waar

AfricaMuseum Tervuren,
daguitstap

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof

De toekomst van de
ruimtevaart. Lezing van
Stijn Ilsen
Mysterieuze bossen

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Dienst Toerisme

Zo 25/10/20 van 10:30
tot 12:00

Info
€ 29, € 26 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be
02 759 84 66, 0475 31 57 29
€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
www.kortenberg.be

Versatile Beethoven,
vtbKultuur Kortenberg Sint-Pieterskerk, Erps-Kwerps
herfstconcert naar aanleiding
van 250 jaar Beethoven
Ma 26/10/20, di
Bloemschikreeks:
Gezinsbond Erps-Kwerps Brassie WZC O.L.V. Van Lourdes,
27/10/20, woe 28/10/20 Bloemschikken doorheen
- Kamperfoelie
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps
en do 29/10/20 om
de seizoenen
13:30 of om 19:30
Do 29/10/20 van 13:45 Dansnamiddag voor senioren Seniorenadviesraad en GC Colomba
tot 17:45
het Welzijnshuis
Vrij 30/10/20 om 19:30 Halloween: Een spannende Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
speurtocht

€ 18, € 16 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be
02 759 84 66, 0475 31 57 29
€ 25 euro voor volledige lessenreeks,
Anne Van Daele, 02 759 93 39,
Simone Goolaerts 02 759 82 16

Za 31/10/20 om 10:00
Za 31/10/20 om 18:00

Digidoker: Digitaal besparen Bibliotheek Kortenberg Administratief Centrum Vergaderzaal 1.1
Congolees feest
vzw Acolisa
GC Colomba

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
0478 60 86 62, contact@acolisa.be

Za 31/10/20 om 20:00

Film in de Bib: 'Joker'

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

ADRESSEN

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 30 70, www.kortenberg.be
Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

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

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 september gebeuren voor het novembernummer, en ten laatste op 25 oktober voor het decembernummer. Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.

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

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.

Het volgende nummer verschijnt rond 1 november 2020. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 september worden
ingediend. Voorstellen voor het decembernummer van Zoeklicht moeten
ten laatste op 25 oktober worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.

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.

De volgende redactieraad vindt plaats op 2 oktober 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.

Neem deel aan Het Groot Dictee Heruitgevonden
op vrijdag 9 oktober om 20 u. in de Bib - inschrijven verplicht

