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Zwerfvuil ruimen
op de Demer
Lees het verhaal van Frank op p 6-7

Welkom!
22
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met de Witte
Zie p 11
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4 Een goede samenwerking
6 Mooi man!

Hallo, mensen van
Scherpenheuvel-Zichem!

8 Renovatie hulp
9 Behaag je tuin met 		
		 streekeigen planten!

Hopelijk hebben jullie al genoten van de zomer. Het
doet deugd om toch al een beetje meer een vakantie
te beleven zoals vroeger, voor de coronacrisis. Ik kon
bijvoorbeeld weer naar de kermis gaan. Dat leek een
eeuwigheid geleden! Ik moest er wel even aan wennen, maar na een beetje oefenen lukte het me zelfs
om smoutebollen te eten mét een mondmasker op.
Nadien kreeg ik te horen dat ik dat masker daar wel
even voor mocht afnemen, maar ik neem liever geen
risico!

10 BMX parcours in wording
12 Einde vaccinaties in zicht
15 Fietsen en
		 Nederlands leren!
16 Je hond aan de lijn is fijn
20 GC den egger is er klaar voor!
Dit magaSZine is
in druk gegaan op
12 augustus 2021.
Kijk op
scherpenheuvel-zichem.be
voor de meest recente
coronamaatregelen.
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Jullie nemen duidelijk ook liever geen risico. Dat
blijkt immers uit de fantastische vaccinatiegraad van
Scherpenheuvel-Zichem. We doen dat super, al zeg
ik het zelf. Daarom hoop ik jullie tijdens de resterende zomerweken nog tegen het lijf te lopen – of beter:
mekaar vanop anderhalve meter te zien – tijdens één
van de vele activiteiten die nog zullen plaatsvinden in
onze stad. Wat er allemaal precies nog op de planning
staat? Daarover lees je in dit magaSZine alles!

Geniet nog van de zomer
en tot snel!

kort

Eerste editie van
de Hagelandse 101
De ‘Hagelandse 101’ is een niet-competitieve wandeltocht van maar liefst 101 kilometer. Het parcours neemt
je mee langs de mooiste landschappen en bezienswaardigheden. De wandelaars starten op 3 september in
Leuven en passeren onder meer het Kasteel van Horst,
de Orleanstoren in Aarschot, de Vlooyberghtoren in
Tielt-Winge en onze eigen basiliek van Scherpenheuvel.
Daags nadien, op 4 september bereiken ze de finish in
Leuven.
Elke wandelaar mocht één jongere tussen 10 en 16 jaar
oud inschrijven om samen met hem of haar de laatste
11 kilometers te wandelen. Welgeteld 59 jongeren zullen de maar liefst 1.142 ingeschreven wandelaars door
deze zware slotkilometers loodsen.
De ‘Hagelandse 101’ wil uitgroeien tot een gevestigde waarde in het Hageland. Het belooft alleszins een
geweldige eerste editie te worden, vol glooiende landschappen, fantastisch cultureel erfgoed, verbeten wandelaars én trotse supporters.
De editie van dit jaar is volzet. Je kan de deelnemers
onderweg natuurlijk wel aanmoedigen. De eerste wandelaars worden vanaf 5 uur in onze stad verwacht.

EEN
WELVERDIENDE
PLUIM
Enkele moedige dames startten op 17 mei aan
hun eerste fietsles. Na 12 lessen en wat vallen en
opstaan, reden ze onder toeziend oog van vrijwilligers Dirk en Jos hun eerste fietstocht door Schoonderbuken.
11 deelnemers van Start met Lopen legden op 1 juli
hun ‘5 km-test’ af en zijn sinds die dag te herkennen aan hun exclusieve Scherpenheuvel-Zichem
sportshirt.

Proficiat allemaal!

Wil je volgend jaar deelnemen? Schrijf je dan in. Dat kan
al vanaf 5 september.
WWW.HAGELANDSE101.BE
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water

Een goede
samenwerking
hield ons (bijna)
droog!
In juli werden we geconfronteerd met
enorm hoge waterstanden en gevaar op
overstromingen.
Onze eigen stedelijke medewerkers leverden
samen met brandweer en politie een ongeziene
krachttoer. Een sterk team stond dag en nacht
klaar om in te grijpen waar nodig. Dankzij die goede samenwerking konden we de schade beperken.
Tuimeldijken werden geopend om een deel van het
Demerwater af te voeren naar natuurgebieden. Die
dijken werden nadien uiteraard ook tijdig terug
gesloten. Dat was immers nodig om de huizen van
de omwonenden niet in gevaar te brengen.
De stedelijke crisiscel overlegde permanent met de
Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Waterweg en de stad Aarschot. Inwoners werkten mee
door de waterstanden aan de rand van de broeken
te controleren en door te geven. Tal van vrijwilligers met een hart voor dieren droegen hun steentje
bij door vissen vanuit de overstromingsgebieden
terug in de Demer vrij te laten.
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Een welgemeende
en stevige ‘dank-je-wel’
aan iedereen die mee
het verschil heeft gemaakt!

We doen wat we kunnen
voor de vissen. Natte
voeten nemen onze straffe
mannen er graag bij!

“

Nog niet aangesloten? Surf dan naar
www.hoplr.com of download de app via
iOS en Android. De website en mobiele
app zijn trouwens gratis en reclamevrij én
je gegevens zijn beschermd.

“
“

“
“

Je wil een boormachine lenen, zoekt een
babysit of het baasje van een hond? Je
buren kunnen vast en zeker helpen. Je kan
hen gemakkelijk bereiken via de netwerkapp Hoplr.
De stad gebruikt Hoplr ook om inwoners
te informeren over bijvoorbeeld dringende verkeersmaatregelen, vrijwilligerswerk
of wegenwerken. Tijdens de watersnood
in juli konden wij ruim 1.950 gezinnen
rechtstreeks bereiken met belangrijke
informatie.

“

“

HOPLR HELPT
OOK IN CRISISTIJDEN

Een boeiende en
leerrijke wandeltrip!
Het natuurgebied Kloosterbeemden werd
recent nog ingezet als overstromingsgebied
bij de wateroverlast. De Vlaamse overheid
werkt er de komende jaren aan bodemsanering, het herstel van de natuur en het verminderen van overstromingsrisico’s.
Ontdek op een sportieve manier en in je
eigen bubbel wat er gaat gebeuren in en
rond Kloosterbeemden! Trek je wandelschoenen aan en volg de bordjes vanaf de
parking van de Hemmekes. Een informatieve audiowandeling leidt je door
Kloosterbeemden en Demerbroeken.
WWW.NARMENA.BE OF WWW.SIGMAPLAN.BE
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Mooi man!
Frank Van De Gehuchte uit Averbode en Sander Van der Borght
uit Zichem namen op zondag 6 juni deel aan de River Cleanup
World. Dit is een wereldwijde opruimactie van de waterlopen.
Aan de brandweerkazerne in Diest lieten zij hun bootje te water
in de Demer. Wij konden Frank strikken voor een interview na
hun aankomst aan de Hemmekes in Zichem.
Hoe ben je er bij gekomen om deze
actie te organiseren?
Ik ben lid van de kajakclub van het
Blosodomein in Hazenwinkel en
daar organiseren ze vandaag ook een
actie. Zo kwam ik op het idee om hier
in onze stad ook deel te nemen. We
hebben hier de fantastische Demer
die over ons grondgebied loopt, maar
helaas is daar ook heel veel zwerfvuil
te vinden. Ik vaar die een paar keer
per jaar af om op te ruimen.
Dus het is niet de eerste keer dat je
dit doet?
Nee helemaal niet. Er zijn 3 op- en
afstapplaatsen op of vlak tegen ons
grondgebied, namelijk de brandweer
in Diest, aan zaal de Hemmekes in
Zichem en dan in Langdorp net over
de gemeentegrens. Van Diest naar
Zichem is het ongeveer 5 kilometer,
het stuk van Zichem naar Langdorp
is wel een stuk langer, ongeveer
12 kilometer.
Ik vaar beide trajecten een paar keer
per jaar af om op te ruimen en nu
speciaal vandaag ook voor de River
Cleanup World.
Tijdens het kajakken heb je gezien
dat er ook nood was om op de
waterlopen op te ruimen?
Ja, ik ergerde me al langer aan het vuilnis dat je ziet als je gaat varen. Vanop
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de oever is dit niet zo goed zichtbaar,
maar als je je op het water bevindt, is
het toch schrijnend om te zien wat
er allemaal in het water belandt.
Het afval ligt onder de planten en de
begroeiing. Vooral stukken plastiek
komen vast te zitten en daar blijft dan
nog ander afval onder steken.
Wat is het gekste of bizarste dat je al
tegengekomen bent?
Je kan het zo gek niet bedenken eigenlijk. Natuurlijk heb je altijd zaken die
weggewaaid zijn: speelgoedballen,
emmers, stukken landbouwfolie,…
Maar je vindt ook bussen deodorant,
tubes handcrème, allerlei zaken die
gesorteerd en meegegeven moeten
worden met de afvalophaling. Gooit
een wandelaar of fietser dat dan
gewoon weg tijdens zijn uitstap? Ik
kan dat eigenlijk niet begrijpen.
Welke reacties krijg je van de mensen
die je onderweg tegenkomt?
Als ik aan het varen ben, dan zijn het
vooral mensen die zwaaien, een duim
opsteken of me iets toeroepen. Als ik
dan van het water afkom en mijn zakken op de oever zet, dan zijn mensen
ontzet of gechoqueerd. Als ze zien
hoeveel ik opgehaald heb op zo’n korte afstand, of als ze zien wat er allemaal tussen zit, dan kunnen ze het
echt niet snappen.

Waarom ga je in je vrije tijd opruimen
wat anderen achterlaten?
Ik ben heel begaan met het milieu
en duurzaamheid. Van beroep ben
ik consultant energiemanagement,
ik ben ook voorzitter van Transitie Scherpenheuvel-Zichem, waar
wij onder andere burgerinitiatieven
opzetten rond duurzame energieproductie. En ook gewoon vanuit de
visie van een propere opgeruimde
natuur. Meer en meer mensen varen
met de kajak of kano op de Demer en
het is voor iedereen meer genieten als
het properder is omdat het zwerfvuil
regelmatig wordt opgeruimd. En ik
koester de stille hoop dat meer mensen mijn voorbeeld gaan volgen. Of
dat het mensen aan het denken zet
om geen afval meer te dumpen in de
natuur.

Frank Van De Ghuchte uit Averbode,
opruimer van afval bij ‘Mooihouders’

“Je kan het zo gek
niet bedenken of ik
vind het terug op
onze waterlopen.”

"De moeite en de
kosten om het
achteraf te laten
opruimen door
anderen zijn veel
groter dan de kleine
moeite die het kost
om het zelf terug mee
naar huis te nemen.
Want uiteindelijk komt
de kost toch altijd bij
de burger terug. En als
iedereen een klein
beetje moeite doet,
dan vaart ook de
natuur er wel bij."
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wonen

Geld besparen
op energie
dankzij de V-test
Heb jij een te duur energiecontract?
Veel mensen betalen nog altijd te veel
voor elektriciteit en aardgas. Misschien
ben jij één van hen? Je energiecontract
kan immers verouderd zijn of niet goed
aansluiten bij jouw verbruikersprofiel.
Daarom is het belangrijk dat je goed op
de hoogte bent van het volledige aanbod op de markt. De V-test vergelijkt
objectief het aanbod van alle leveranciers van elektriciteit en aardgas in
Vlaanderen. Op basis van de testresultaten kan je het contract kiezen dat het
beste bij jouw verbruik aansluit.
Vergelijk nu!
Een overstap naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier kan meestal gratis en is
bovendien zeer eenvoudig. Wil je graag
meer informatie over de V-test? Of wil
je hulp bij het uitvoeren ervan? Maak
dan een afspraak met het woonloket.
Belangrijk: breng zeker je laatste eind
afrekening mee. We hebben immers je
verbruiksgegevens nodig om de V-test
uit te voeren.
WOONLOKET T 0471 66 28 34
E WOONLOKET.SCHERPENHEUVEL-ZICHEM@
IGO.BE W VTEST.VREG.BE
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Scherpenheuvel-Zichem
helpt renoveren!
Wil je je woning renoveren? Wil je een energiezuinige en kwaliteitsvolle woning, maar laat je budget dat niet toe? Dan is het proefproject
‘Scherpenheuvel-Zichem helpt renoveren’ wellicht iets voor jou.
SAMENWERKING

Dit project is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant,
je stadsbestuur en een aantal lokale partners. Als je je inschrijft voor
het project en je voldoet aan de voorwaarden, dan kan je een budget
krijgen van maximaal 30.000 euro. Dit bedrag moet je bovendien pas
terugbetalen als je de woning verkoopt, schenkt of verhuurt. Dus:
geen lening, geen afbetaling. De provincie stelt je ook gratis een renovatiebegeleider ter beschikking. Die staat je bij tijdens het renovatieproces.
INFOAVOND

Woonloket Wonen aan de Demer organiseert een infoavond op maandag 13 september om 19 uur in GC den egger. Interesse? Schrijf je dan
in bij het woonloket of via het formulier op de website.
WOONLOKET, MICHIEL JANS T 0471 66 28 34 OF JANA VERNELEN T 0496 25 85 20
E SZHELPTRENOVEREN@IGO.BE W WWW.SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE/
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM-HELPT-RENOVEREN

Voldoe je niet aan de
voorwaarden, maar heb
je wel renovatieplannen?
Neem ook dan zeker contact
op met het woonloket om
andere mogelijkheden en
ondersteuningsmaatregelen
te bekijken.

Infosessies
ENERGIEZUINIG VERWARMEN

Kom alles te weten over centrale of
decentrale verwarming. Je ontdekt ook
of hernieuwbare energie haalbaar is
voor jou.
STADHUIS DIEST
19 OKTOBER OM 19.30 UUR

SNELLE ENERGIEBESPARING

Wil je zonder moeite en grote investeringen een paar honderd euro per jaar
besparen op je energiefactuur? Dan is
deze infosessie iets voor jou. Een energiespecialist geeft praktische info en
verrassende tips over het energieverbruik van huishoudtoestellen, verwarming, verlichting en de digitale meter.
CAPUCIENENKLOOSTER AARSCHOT
27 OKTOBER OM 19.30 UUR

BEHAAG JE TUIN
MET STREEKEIGEN
PLANTEN!

ENERGIEZUINIG VENTILEREN

Het bevorderen van een gezond binnenklimaat door ventileren en verluchten
is goed voor zowel jouw gezondheid als
die van je woning. Ontdek wat de meerwaarde is van een gecontroleerd ventilatiesysteem.
CG DEN EGGER
24 NOVEMBER OM 19.30 UUR
INSCHRIJVEN VOOR DEZE INFOSESSIES
VERPLICHT: WOONLOKET T 0471 66 28 34
E WOONLOKET.SCHERPENHEUVEL-ZICHEM@IGO.BE

ENERGETISCH RENOVEREN

Ga je verbouwen? Kom tijdens de online infoavond alles te weten over vrijblijvende begeleiding, het aanbod van
Energiek Wonen, premies, financiering
en andere voordelen.

Jouw 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 je tuin een fijne plek voor vogels,
bijen en vlinders. En geniet natuurlijk ook zelf van de bloesems, het fruit
en de schaduw.
WAT ZIT ER IN HET AANBOD?

Bomen en haagpakketten, klimaatbomen, bomen die geen last hebben
van natte voeten, bij-vriendelijke bomen en pakketten, gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden, hoogstam (fruit)
bomen, wilgenhutten, enzovoort. De Regionale Landschappen van
Vlaams-Brabant garanderen je kwalitatief streekeigen plantgoed aan een
goede prijs.
Bestel online tussen 1 september en 15 oktober op www.behaagjetuin.be.
Het plantgoed haal je af op zaterdag 4 december tussen 9 en 12 uur in het
stadsmagazijn aan de Prins Alexanderstraat 1 in Scherpenheuvel.
Vragen over je bestelling en de aanplanting in je tuin?
Contacteer het Regionaal Landschap via info@rlnh.be.
MILIEUDIENST T 013 35 24 17 E MILIEUDIENST@SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE

22 SEPTEMBER OM 19.30 UUR
INSCHRIJVEN VERPLICHT:
DIGITALEINFOSESSIES.IGO.BE
ENERGIEHUIS IGO T 0471 66 04 27
E ENERGIEHUIS@IGO.BE
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beweegt

Skaters
leven zich
uit op mobiel
skatepark
In april lanceerde de jeugddienst een online bevraging,
waarbij onze ‘skater boys en girls’ hun favoriete ontwerp
voor een mobiel skatepark konden kiezen.
Er is veel vraag van de jongeren naar lokale skate-infrastructuur. De vijf toestellen van het gloednieuwe mobiele
skatepark kunnen gemakkelijk verplaatst worden. Zo kunnen meerdere deelgemeenten aan bod komen. We proberen om het park telkens twee maanden op dezelfde plaats
te laten staan, waarna het weer verhuist naar een andere
locatie.
Maandag 26 juli was het zo ver. De skaters showden hun
skills op het mobiele skatepark in Schoonderbuken. En wij
zagen dat het goed was!
PARKING K.V.V. SCHERPENHEUVEL SPORT, HOUWAARTSTRAAT
268, SCHOONDERBUKEN
T.E.M. 31 AUGUSTUS

Check onze sociale media om te
weten waar en wanneer je het
skatepark kan komen uittesten.

FACEBOOK
JEUGDDIENST_SZ
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INSTAGRAM
JEUGDDIENSTSCHERPENHEUVELZICHEM

WORK IN
PROGRESS
Op de site van het vroegere zwembad in
Scherpenheuvel wordt volop gewerkt aan de
aanleg van een BMX-parcours. Dit zal de site
wat nieuw leven inblazen. De ruwe vormen zijn
al aangelegd. Nu is het wachten op minstens
4 opeenvolgende droge dagen om de toplaag
van dolomiet te kunnen leggen. Deze toplaag voorkomt dat de constructie vervormt en
inzakt. Als de toplaag er ligt, kan het parcours
veilig openen en kunnen de BMX’ers hun tricks
en jumps oefenen. Nog even geduld dus!

Kriebelsport
academie
Bij de Kriebelsportacademie maakt je kleuter kennis
met verschillende bewegingsvaardig
heden zoals
klimmen, springen, lopen en werpen. Inschrijven kan
vanaf 9 september om 18 uur via scherpenheuvelzichem.ticketgang.eu.
REEKS 1

€

VAN 22 SEPTEMBER T.E.M. 22 DECEMBER 2021
38 EURO

REEKS 2

€

VAN 10 JANUARI T.E.M. 22 JUNI 2022
61,5 EURO

 van 14.30 uur tot 15.30 uur:
Kriebelsportacademie II voor kleuters
van de tweede kleuterklas
 van 15.30 uur tot 16.30 uur:
Kriebelsportacademie I voor kleuters
van de eerste kleuterklas en de instapklas
WWW.SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE/
KRIEBELSPORTACADEMIE

Ravotten
met de Witte
Kom ‘Ravotten met de Witte’ en beleef
hoe het vroeger was! Kneed je eigen
broodje en bak het ambachtelijk in de
oude houtgestookte oven van Huize
Ernest Claes. Ben je een zoetekauw?
Leer van een imker hoe zijn bijen lekkere honing maken. Ontdek hoe
belangrijk de natuur vroeger was voor
de mensen en wandel mee met de
rondleiding door de mystieke Demerbroeken.
HUIZE ERNEST CLAES, ERNEST
CLAESSTRAAT 152, ZICHEM
ZONDAG 5 SEPTEMBER VAN 13 UUR
TOT 18 UUR
INFO EN INSCHRIJVEN
DIENST TOERISME T 013 77 20 81
E TOERISME@SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE
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dossier

Einde vaccinatiecampagne
VC Den Amer in zicht
BLIJF OOK NA JE VACCINATIE
DE REGELS VOLGEN,
JE KAN HET VIRUS NOG
DOORGEVEN AAN ANDEREN

HOU 1,5M
AFSTAND

DRAAG EEN
MONDMASKER
WAAR HET MOET

WAS EN
ONTSMET JE
HANDEN

DENK AAN
KWETSBARE
MENSEN

DOE JE
ACTIVITEITEN
LIEFST BUITEN

BEPERK JE
NAUWE
CONTACTEN

Het einde van de vaccinatiecampagne is in zicht! Heel wat
16- tot 18-jarigen zijn volledig gevaccineerd. Ook de
12- tot 15-jarigen kregen hun uitnodiging in de brievenbus en
sommigen onder hen kregen zelfs al een eerste prik. Mensen
die niet ingegaan zijn op hun eerste uitnodiging of mensen
die hun tweede dosis hebben gemist, krijgen nog tot en met
15 september een laatste kans in Den Amer. Daarna sluit het
vaccinatiecentrum haar deuren!
Heb je nog steeds geen uitnodiging
gekregen? Kijk dan eerst even na of
je uitnodiging niet nog onderweg is
via www.myhealthviewer.be. Is dit
niet het geval? Contacteer het callcenter van vaccinatiecentrum Den Amer
via 013 39 19 19.

LAATSTE KANS

Het vaccinatiecentrum doet een
oproep aan alle jongeren en ‘herkansers’ om met hun uitnodiging aan de
slag te gaan. Bevestig je afspraak of
annuleer ze als je niet kan komen.
Welke keuze je ook maakt, breng het
vaccinatiecentrum zo snel mogelijk
op de hoogte van je plannen. Alleen
op die manier kunnen we optimaal
iedereen die dat wil, snel vaccineren.

Bijna 2.700 mensen zijn niet ingegaan op hun eerste uitnodiging voor
vaccinatie. Zij krijgen een laatste
kans en krijgen per post opnieuw
een uitnodiging. Wie in het verleden
zijn vaccin geweigerd heeft, moet die
weigering eerst intrekken door zijn
vaccinatiecode opnieuw te activeren. Enkel dan kan het vaccinatiecentrum je opnieuw uitnodigen per
post. Je vaccinatiecode weer activeren doe je in QVAX. Ook bij de tweede kans op vaccinatie heb je geen
keuze welk vaccin je krijgt. Je wordt
dus uitgenodigd voor het vaccin dat
dan beschikbaar is, namelijk Pfizer
of Johnson&Johnson.

12- TOT 15-JARIGEN

TWEEDE DOSIS GEMIST

Alle 12- tot 15-jarigen kregen een uitnodiging per post op hun domicilieadres voor een vaccinatie met Pfizer.
Dat is momenteel het enige vaccin dat
al is goedgekeurd voor de vaccinatie
van minderjarigen. De 12- tot 15-jarigen hebben de toestemming van hun
ouders nodig om gevaccineerd te worden. Ouders (of de wettelijke voogd)
kunnen die geven door hun kind te
begeleiden in het vaccinatiecentrum
of door een schriftelijke toestemming
mee te geven.

Voor wie door vakantie- of zomerplannen zijn tweede dosis gemist
heeft, is er een herkansing. Je moet
wel zelf een nieuwe afspraak maken.
Zoek je vaccinatiecode op, die vind
je in je uitnodigingsbrief, e-mail of
MyHealthViewer. Surf naar covidvaccin.doclr.be en vul hier je vaccinatiecode in. Je kan nu een nieuwe
afspraak maken. Vergeet die niet te
bevestigen. Als je e-mailadres correct
is doorgegeven, krijg je een bevestigingsmail voor je nieuwe afspraak.
WWW.LAATJEVACCINEREN.BE
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De afgelopen maanden konden we
in het vaccinatiecentrum rekenen
op heel veel helpende handen: van
verpleegkundigen, artsen, onze eigen
medewerkers en tal van vrijwilligers.

Aan jullie allemaal een
welgemeende ‘dank-je-wel’
voor jullie inspanningen.
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samen

Gedichtenwandeling
brengt troost
In de omgeving van de troostplek in Averbode kan
je de rust en bezieling van gedichten en teksten op je
laten inwerken. We willen in deze moeilijke tijden de
verhalen en gevoelens van onze inwoners op de voorgrond brengen.
Na een oproep aan onze inwoners om hun verhalen
en gevoelens te delen over moeilijke momenten of
momenten die net troost brachten, ontvingen we een
aantal mooie reacties. Deze teksten worden gebundeld in een gedichtenwandeling die je rondleidt in de
omgeving van de troostplek in Averbode.
De wandeling van 2,8 km start aan het bekende wandelknooppunt 100, aan de Lekdreef tegenover de
abdij en leidt van daaruit via de knooppunten door
de bossen en via het Mariapark naar de troostplek.
Je vindt op elk knooppunt een aangrijpende tekst en
een routebeschrijving naar het volgende knooppunt.
De route is trouwens rolstoel- en buggyvriendelijk.
WANDELEN MET LENNAERT MAES

Op 24 oktober leidt Lennaert Maes je aan
de hand van muziek langs de gedichtenwandeling. Deze ervaren rot in het vak
liet zich inspireren door de teksten en
brengt zijn interpretatie van ‘troost’.

€

24 OKTOBER OM 14 EN 16 UUR
GRATIS - MAXIMAAL 20 DEELNEMERS PER GROEP
START: PARKING MOMENT, HERSELTSEBAAN 2, AVERBODE

INFO EN INSCHRIJVEN:
WWW.SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE/GEDICHTENWANDELING
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Troostplek aan
GC den egger brengt
mensen samen
De troostplek aan het vijvertje van
GC den egger is niet alleen een plek
waar je tot rust kan komen.
Tijdens de officiële opening op 4 september komen we weer met elkaar in contact.
Je kan er dan ook kennismaken met
verschillende verenigingen, die je met
open armen verwelkomen.
Plaatselijke kunstenaars maakten speciaal voor de gelegenheid kunstwerken.
Je zal ook enkele getuigenissen van
onze inwoners kunnen beleven. Een
aantal van deze getuigenissen werden
ook verwerkt in de gedichtenwandeling
in Averbode.
Je ziet er ook creatieve werkjes van de
begeleiders en kinderen van Buitenschoolse Kinderopvang Baloe, de bewoners van de woon- en zorgcentra en de
kinderen van alle basisscholen.
4 SEPTEMBER
VAN 14 UUR TOT 17 UUR
SITE GC DEN EGGER,
AUGUST NIHOULSTRAAT 74, SCHERPENHEUVEL
WWW.SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE/
TROOSTPLEKKEN

Een goeie babbel
kan wonderen
doen!
FIETSVRIENDEN

Fietsen en Nederlands leren!
Hou je van babbelen en help je graag iemand bij het oefenen van het
Nederlands? Vind je het leuk om te fietsen en wil je graag je enthousiasme voor de leukste plekjes in je stad delen? Dan is ‘Fietsvrienden’ beslist iets voor jou!
‘Fietsvrienden’ is een buddyproject voor anderstalige volwassenen.
Elke deelnemer maakt samen met een vrijwilliger fietstochtjes naar
interessante plaatsen, zoals de bibliotheek, het OCMW, het stadhuis en de markt.
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

• deelname aan de startdag op 20 september
• 10 x 2 uur fietsen met je fietsvriend van 20 september
tot 20 december
• tijdens de fietstochten focus je op het oefenen van
de Nederlandse taal
• deelname aan het slotmoment op 20 december
WAT KRIJG JE IN RUIL?

• vorming rond taalstimulering en fietsbegeleiding
• 10 fiches met leuke plaatsen uit de buurt en opdrachten
om Nederlands te oefenen
• aanspreekpunt voor al je vragen
• vrijwilligersvergoeding, verzekering
• een leuke en leerrijke ervaring!

BABBELBANKEN

Je mist het contact met je buren en vrienden? Of de losse babbel met iemand die je
tegenkomt tijdens een wandeling? Zet je
dan neer op één van de babbelbanken in
onze stad. Vanaf september ontdek je waar
ze staan.
BABBELWANDELINGEN

Voor wie naast een leuke babbel ook graag
wil bewegen, organiseren we de babbelwandelingen. We wandelen met de nadruk op
het sociaal contact. Een vrijwilliger stippelt
een wandeling van 2 tot 4 km uit, neemt je
mee op pad en zorgt ervoor dat iedereen de
kans krijgt om een babbeltje te slaan. Of je
nu iemand kent of niet. We vertrekken telkens aan een andere babbelbank.
VERTREK
WEEK 1: BIB, WESTELSEBAAN 134, AVERBODE
WEEK 2: PEETERSKASTEEL, ROZENSTRAAT 17,
SCHERPENHEUVEL
WEEK 3: STATION ZICHEM
WEEK 4: DE KEYT, KERKENDIJK 4, MESSELBROEK
DINSDAG EN DONDERDAG 14, 16, 21, 23, 28, 30
SEPTEMBER EN 5 EN 7 OKTOBER
TELKENS VAN 13.30 UUR TOT 14.30 UUR EN
VAN 14.30 UUR TOT 15.30 UUR

€

GRATIS

INFO EN INSCHRIJVEN: SPORTDIENST T 013 61 98 62
E SPORTDIENST@SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE
GEEF HET GEWENSTE UUR DOOR BIJ JE INSCHRIJVING

Interesse?
Geef voor 6 september een seintje aan de sportdienst.
SPORTDIENST T 013 61 98 62 E SPORTDIENST@SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE
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kort

Op stap met je hond:
aangelijnd staat netjes!
Een wandeling in de vrije natuur is gezond en goed voor de
conditie, zowel voor jou als voor je hond. Maar aangelijnd
staat netjes. We geven je vier goede redenen waarom.
1. Hou je hond gezond
Een andere hond, een opgeschrikt paard of een aanstormend everzwijn
kan je hond verwonden. Maar je viervoeter kan ook afdwalen en zo op
de weg terechtkomen. Loslopende honden maken ook meer kans op een
ziekte of ongewenste parasieten, zoals teken.
2. Bescherm de natuur
Elk jaar sterven dieren omdat ze gebeten worden door een loslopende hond.
Maar zelfs een geurspoor op een jonge ree, konijn, vogel of ander dier kan
voor deze dieren genoeg zijn om verstoten te worden door hun ouders.
3. Hou het veilig voor iedereen
Een onbekende hond die op je afloopt, is beangstigend, zeker voor een
kind. En hoe lief je hond ook is, hij kan opgeschrikt worden en angstig
reageren, blaffen of erger.
4. De wet
Honden horen aan de leiband op het openbare domein. Voor de jacht kan
er wel een uitzondering worden toegestaan. De Vlaamse regelgeving
rond natuur- en bosbehoud stelt ook duidelijk dat honden in bossen en
natuurgebieden altijd aan de leiband moeten worden gehouden. Je riskeert
een boete als je dat niet doet.
Waar kan het zonder lijn?
Niet elke hondenliefhebber heeft
een tuin die groot genoeg is. Dan
kan je naar een hondenloopzone.
Dat is een omheinde, openbare
groenzone waar je hond kan rennen,
spelen en ravotten. Je houdt toezicht en kan ingrijpen als het spelen
uit de hand loopt.

Waar blijf je met de hondenpoep?
Binnenkort plaatsen we 14 hondenpoepbuizen aan de in- en uitgangen
van onze belangrijkste natuur- en
wandelgebieden. Daar staan immers
geen openbare vuilnisbakken. Dankzij deze hondenpoepbuizen hoef je
niet langer de poepzakjes terug mee
naar huis te nemen in je rugzak of tas.

Agentschap Natuur en Bos legde in
meer dan 40 natuurgebieden hondenlosloopzones aan. Je vindt een
overzicht op www.natuurenbos.be/
hondenzones.

Later dit jaar komen er ook hondenpoepbuizen in de centrumstraten en
op de pleinen van onze stad. Op deze
locaties kan je ook gebruik maken
van de openbare vuilnisbakken.

Ook in onze stad zijn er plannen
voor een hondenloopzone aan de
Weefberg in Averbode. We houden
je op de hoogte.
LOCATIES OP
WWW.SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE
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Je merkt
het: een hele
vooruitgang voor
hondenliefhebbers
in onze stad!

OPROEP

GIDSEN MET PASSIE
VOOR DE STREEK
GEZOCHT!
De VVV-Gidsenvereniging Scherpenheuvel-Zichem
is op zoek naar gemotiveerd talent om haar rangen te
versterken. Is groepen begeleiden helemaal jouw
ding? Word je enthousiast wanneer je je eigen streek
kan promoten? Dan ben jij de geknipte persoon!

DE SPORTELWEKEN
KOMEN ER WEER AAN!
OP NAAR HET WK

Ontdek in september verschillende bewegwijzerde
fietsroutes in alle acht gemeenten van de sportregio
Winge-Demervallei. Haal je stalen ros maar boven! En
denk aan het WK in Leuven!
OP NAAR DE 10.000 STAPPEN

In oktober staat alles dan weer in het teken van
10.000 stappen. In alle gemeenten kan je afgepijlde
wandelingen maken van 7 km, goed voor ongeveer
10.000 stappen. Zet je zo’n 10.000 stappen per dag?
Dan kan je je gezondheid sterk verbeteren.
Sportelen: alleen maar gezonde voordelen dus! Wil je
weten welke routes de sportregio deze keer voor
je in petto heeft? Neem dan eens een kijkje op
www.sportregiowingedemervallei.be.
SPORTDIENST T 013 61 98 60
E SPORTDIENST@SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE

Als lokale gids heb je een leuke bijverdienste. Het is
een unieke kans om je enthousiasme en kennis over
de mooiste stad te delen. Bovendien kan je je vaardigheden als gids verder aanscherpen en kom je terecht
in een enthousiast team van toffe collega-gidsen.
Wat wordt er van jou verwacht?
 Je volgde de tweejarige opleiding tot regiogids
Hageland en behaalde het diploma.
 Je woont in Scherpenheuvel-Zichem of je kan
minstens affiniteit met de stad aantonen.
 Je beschikt over een uitgebreide kennis over de
voornaamste trekpleisters in ScherpenheuvelZichem.
 Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden.
 Meertaligheid is een pluspunt.
 Je hebt genoeg tijd om een beperkt aantal
bezoeken en dagtrips op jaarbasis zelfstandig
te begeleiden.
Is dit iets voor jou?
Aarzel dan niet en bezorg je kandidatuur voor
31 augustus via e-mail aan dirk.elsen@gmail.com.
VVV–GIDSENVERENIGING SCHERPENHEUVEL-ZICHEM,
DIRK ELSEN E DIRK.ELSEN@GMAIL.COM

Seniorendagen: maak het gezellig
Kom een gezellige namiddag doorbrengen met optredens van Johan Veugelers,
Frank Valentino en Sasha en Davy. Geniet tijdens de pauze van een lekker stukje
taart met koffie.
GC DEN EGGER, AUGUST NIHOULSTRAAT 74, SCHERPENHEUVEL

€

DATA: 12, 13 EN 14 OKTOBER - DEUREN: 13 UUR, OPTREDEN: 14 UUR
10 EURO, KAARTEN TE KOOP BIJ DE LOKALE SENIORENVERENIGINGEN EN GC DEN EGGER
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beleeft

Schatten
van vlieg…
Tot 31 augustus kan je op speurtocht gaan naar de
‘Schatkist van Vlieg’. Zie jij wat ik zie? Kijk om je heen
en doe je ogen goed open! Per zoektocht krijg je een
sticker en een cadeautje. Post je foto met de hashtags
‘#stadsz’ en ‘#vlieg’ en verdien een extra sticker!
Met drie stickers maak je kans op een ticket voor
‘Chillen op je billen’ van kapitein Winokio op zaterdag
13 november in GC den egger. Lever je spaarkaart in
bij de dienst toerisme of de bib.

in Scherpenheuvel
Vliegt zoemt rond in Scherpenheuvel en heeft een
grote schat verstopt rond de basiliek. Benieuwd wat er
in deze schatkist zit? Doe mee met de fotozoektocht.
Vind de 12 foto’s, los de opdrachten op en kraak de
code.
DIENST TOERISME, BASILIEKLAAN 16, SCHERPENHEUVEL

in de bib
Vlieg heeft een schat verstopt tussen de boeken.
Los de puzzel op en vind de sleutel van de schatkist.
BIB, WESTELSEBAAN 134, AVERBODE

in Huize Ernest Claes
De Witte van Zichem heeft in de tuin een schat verstopt. Hou je van de natuur en vind je het fijn om leuke
opdrachten uit te voeren? Kom dan zeker langs en
ontdek wat er in de schatkist verborgen zit.
HUIZE ERNEST CLAES, ERNEST CLAESSTRAAT 152, ZICHEM

Wandel of fiets …
en zoek tot je
vindt!
De dienst toerisme organiseert een wandelzoektocht én een fietszoektocht. Je fietst of
wandelt in groep of alleen … en je zoekt tot
je vindt! Onderweg vind je foto’s met vragen.
Die moet je beantwoorden op een formulier.
Gezonde beweging én pret voor elke leeftijd!
Bovendien maak je kans op een mooie prijs.
De wandelzoektocht van 7 kilometer vertrekt
aan de Sint-Pieterskerk in Testelt. Op je route
vind je 22 foto’s met vragen. Tip: bewonder de
mooiste muurschildering van België op de zijgevel van zaal Concordia, een kunstwerk van
Scherpenheuvel-Zichemnaar Tuzq.
Liever met de fiets? Tijdens onze fietszoektocht van 23 kilometer fiets je door
Scherpenheuvel, Zichem, Averbode en Testelt.
Ga op zoek naar de 31 foto’s. Ook op enkele bijzondere plaatsen die je tegenkomt, kijk je best
eens goed rond: het park rond de basiliek, het
binnenplein van de abdij van Averbode, Huize
Ernest Claes, de Maagdentoren en het marktplein van Zichem.
Doe mee en bezorg je antwoordformulier voor
30 september aan de dienst toerisme. Zo maak
je kans op één van de mooie prijzen. Verschillende lokale handelaars stellen cadeaubonnen
ter beschikking.
HAAL JE GRATIS BROCHURE MET
ANTWOORDFORMULIER BIJ DE DIENST TOERISME OF
DOWNLOAD HET VIA WWW.SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE/
TOERISME/FOTOZOEKTOCHT.
DIENST TOERISME, BASILIEKLAAN 16,
SCHERPENHEUVEL T 013 77 20 81
E TOERISME@SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE
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BELPOP BONANZA DE MERODE

Ontdek de
Belpop-geschiedenis
van onze streek!
Dé vakmannen Jan Delvaux en Jimmy
Dewit (DJ Bobby Ewing) verdiepten zich in
de muzikale erfenis van onze streek en
laten ons nieuwe plekken en verhalen ontdekken. Herbeleef nostalgische momenten of laat nieuwe ontmoetingen ontstaan
aan de hand van muzikale weetjes en anekdotes. Alles wat je nodig hebt, zijn een fiets
of stapschoenen en een smartphone. Op
verschillende locaties hangt een bordje
met een QR-code. Achter elke code wacht
een mooi verhaal in woord en beeld.

HAAL HET ROUTEPLAN BIJ DE
DIENST TOERISME OF DOWNLOAD
HET VIA WWW.FACEBOOK.COM/
CULTUURENERFGOEDINDEMERODE OF
WWW.BELPOPBONANZA.BE/
FIETS-WANDELROUTES
DIENST TOERISME, BASILIEKLAAN 16,
SCHERPENHEUVEL T 013 77 20 81
E TOERISME@SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE

MAAK
KANS OP
EEN LEUKE
PRIJS!
Neem deze zomer een
super zotte foto van
jezelf aan onze grappige
stand-in borden en post
deze op sociale media.
Vermeld #zomersz en
#stadsz en wie weet ben
jij wel bij de gelukkige
winnaars!

LUISTEREN NAAR ORIGINELE VERHALEN

LOCATIES

Het bankje
Neem tijdens je wandeling plaats op
een bankje en je bent getuige van de
meest intieme, bizarre, aangrijpende
dialogen die zich (misschien) hebben
afgespeeld op de plek waar je zit.
Wandel van Scherpenheuvel naar
Zichem (of omgekeerd) langs de oude
spoorweg van ‘t Boemeltreintje. Scan
onderweg de 15 QR-codes en luister
naar de bijzondere verhalen.

START- OF EINDPUNT: BANK OP KRUISING
LOBBENSE MOLENWEG EN DE OUDE
SPOORWEGBEDDING HET ROUTEKE OF BANK
OP ROUTEKE VLAK VOOR DE SPOORWEGBRUG
ACHTER DE MAAGDENTOREN
VAN 1 JULI TOT 30 SEPTEMBER
DIENST TOERISME, BASILIEKLAAN 16,
SCHERPENHEUVEL
T 013 77 20 81 E TOERISME@SCHERPENHEUVELZICHEM.BE

 GC den egger
Scherpenheuvel
 Baloe Scherpenheuvel
 Maagdentoren Zichem
 Bibliotheek Averbode
 Sporthal Averbode
HET ZESDE BORD REIST MEE
MET ONZE SPEELPLEINWERKING

#zomersz
#stadsz
— 19 —

feest
© abdij Averbode

900 jaar
norbertijnen
 Rondreizende expo 900 jaar norbertijnen
 Expo Monseigneur Brems
 Volksverhalenfestival: Op stap met oude volksverhalen
door Testelt
 Ernest Claeswandeling Fietsen of wandelen
WWW.NORBERTIJNENINDEMERODE.BE OF WWW.SCHERPENHEUVELZICHEM.BE/FEESTJAAR-900-JAAR-DE-NORBERTIJNEN.

GC DEN EGGER

We zijn er helemaal klaar voor!
Klaar voor eindelijk weer een nieuw eggerseizoen, klaar voor een coronaveilige cultuurbeleving, klaar voor een onvervalst feestjaar! Want seizoen
2021-2022, dat betekent 15 jaar GC den egger. En dat gaan we uiteraard
vieren met klinkende namen, aangrijpend theater, swingende concerten,
hilarische comedy, enzovoort. Kortom: een knallend programma vol verrassingen!
Een greep uit de reeks artiesten die je zoal op de planken mag verwachten:
George Baker, Stan Van Samang, Kommil Foo, Adriaan Van den Hoof, Gerard
Lenorman, Melanie, Absynthe Minded en nog veel meer nationale en internationale topacts! Je vindt het volledige overzicht van alle voorstellingen op
www.denegger.be en in de seizoensbrochure die we je graag met de post
opsturen na een seintje.
De verkoop van abonnementen start op 28 augustus om 9 uur, zowel online
als ter plaatse in GC den egger. Als je minstens vijf verschillende voorstellingen tegelijk bestelt, kan je dus vanaf die ochtend je tickets reserveren. Kom
je niet aan vijf voorstellingen? Geen probleem! Losse kaarten zijn al verkrijgbaar vanaf 31 augustus om 9 uur, ook online en ter plaatse.
Tip: maak het jezelf makkelijk en hou het 100 % coronaproof door stressvrij
en snel van thuis uit online te bestellen. Zo kan je bovendien je favoriete
zitplaats in de zaal kiezen!
INFO EN TICKETS: GC DEN EGGER, AUGUST NIHOULSTRAAT 74, SCHERPENHEUVEL
T 013 46 06 50 E INFO@DENEGGER.BE W WWW.DENEGGER.BE
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leren

LAAT JE
ARTISTIEKE
TALENT DE
VRIJE LOOP
HAKB
In de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst komen verschillende kunstdisciplines aan bod: tekenen en schilderen
met allerlei materialen, boetseren, experimenteren met grafische technieken en
textiel, werken met recuperatiemateriaal,
enzovoort.
SCHRIJF JE IN TOT EIND SEPTEMBER VIA
MIJNACADEMIE.BE/HABK
HABK, HULST 16, TESTELT T 0499 77 08 32
E CONTACT@HABK.BE W WWW.HABK.BE

HAMW
Heb je er altijd van gedroomd om op een
podium te staan? Bij de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord leer je om
muzikant of acteur te worden. De gediplomeerde leerkrachten zijn stuk voor stuk
rasartiesten. Nieuwe leerlingen kunnen
ook een instrument huren tegen een zacht
prijsje. Schrijf je in tot eind september via
de website.
HAMW, AUGUST NIHOULSTRAAT 76 B,
SCHERPENHEUVEL T 0499 77 18 33
E HAMW@SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE
W WWW.HAMW.BE
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inwoner

GEBOREN
APRIL

OVERLEDEN
MEI
3
6
8
8
12
15
15
16
18
24
24
24
28
28
29
29
29
30

Anna Peeters
Herman Snoeckx
André Goossens
Louis Schellens
Joanna Crets
Luc Aerts
Anna Verstrepen
Gerard Vervoort
Julien Van Diest
Désiré Smets
Alphonsus Blockx
Romain Crets
Ursula Nuyts
Alphonsus Torfs
Maria Isenborghs
Alphonsus Bens
Nancy Van der Borght
Myriam Dewil

1943, T
1956, Z
1953, T
1934, T
1928, T
1959, S
1924, S
1923, T
1945, Z
1941, S
1932, T
1956, T
1950, Z
1938, T
1932, M
1924, Z
1968, S
1948, Z

JUNI
2
3
4
9
16
18
19
19
21
21
22
24
25
25
27
28
28
29
29

Marcellus Van Gestel
Jonny Bergen
Edmond Swinnen
Louis Exelmans
Rogerius Van Gelder
Alphonse Vergauwens
Clementina Van Kerkhoven
Stephania Vanzonhoven
Eugeen Verbauwen
Paula Verhaeghe
Alphonsina Schellens
Willy Kennes
Petrus Ongena
Paul Didden
Joseph Lambrechts
Rita Deckers
Bertha Janse
Anna Clygnet
Franciscus Van Aerschot

1930, Z
1945, S
1946, S
1945, A
1936, M
1938, Z
1931, S
1930, A
1948, A
1928, S
1932, T
1936, Z
1930, A
1954, Z
1934, S
1954, T
1932, S
1952, Z
1942, M

GETROUWD
MEI
7

Stefan Jannes en Erika Da Rocha Alencar

15

Ief Finkh en Ilona Dejaeger

22

Bart Van den Eynde en Yanne Daniel

28

Mike Verbruggen en Johanna Hermans

JUNI
4

Mark Aerts en Evy Blokken

4

Benny Geukens en Marie Schol

11

Dylan Pelgrims en Sara Nuyts

11

Jeroen Salaets en Daytona Moerkerke

12

Seppe Massoels en Shana Willems

12

Steve Veulemans en Kim Vandevelde

12

Tim Schepens en Cheyenne Calewaert

25

Nico Heylen en Stephanie Hellinckx
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15

Kiara, dochtertje van Eddy Nys en Amanda Ferreira De Jesus

MEI
1

Milo, zoontje van Glenn Naulaerts en Kelly Heroes

4

Vik, zoontje van Karsten Wouters en Lien Somers

15

Odette, dochtertje van Ken Vanelven en Jolien Wuyts

17

Marthe, dochtertje van Sven Huygens en Nathalie Smolders

20

Ernest, zoontje van Filip Verbeeck en Hanna Willekens

24

Violet, dochtertje van Gerrit Ten Napel en Anita Ten Napel

26

Immanuel, zoontje van Bart Bergen en Ellen Sterckx

27

Ylana, dochtertje van Jordy Leurs en Stephanie Rollenberg

28

Vic, zoontje van Matthias Daems en Sandra Van Winckel

JUNI
6

Morris, zoontje van Kevin Van Der Auwera en Shari Daems

7

Léonore, dochtertje van Tom Leyssen en Jolien Van Aerschot

11

Mille, zoontje van Gery Benaets en Anse Frederickx

18

Kesja, dochtertje van Dariusz Wojtas en Agnieszka Wojtas

19

Lima, dochtertje van Stefan Van Uffelen en Sara Luts

VERJAARD
JUNI
13 Maria Rutten

101 j, A

JUBILEA
MEI
5
5
7
10
14
15
15
15
20
20
21
21
22
28
29
29
29

René Verheyden en Madeleine Luyckx
Firminus Verdeyen en Maria Vos
Firmin Eyckmans en Maria Arron
Valere Christiaens en Suzette Omloop
Louis Beynaerts en Ivonne Van den Dries
Roger Peetermans en Daniëlle Wittevrouwe
Lodewijk Possemiers en Nicole Engelbosch
Guido Vermeylen en Paula Bonroy
Willy Van Gelder en Simonne Vranken
Frans Verhaegen en Josephina Torfs
Freddie Peeters en Monique Cuppers
Theo Vangossum en Agnes Cuypers
Eddy Putseys en Angelina Verbiest
Georges Labens en Arlette De Vos
Willy Cuypers en Marina Craps
Alfons Robert en Rosa Bockmans
André Verhaegen en Monique Van Mellaert

65 j, S
65 j, Z
50 j, M
50 j, S
50 j, S
50 j, S
50 j, Z
50 j, T
60 j, Z
60 j, T
50 j, A
50 j, S
50 j, S
50 j, Z
50 j, T
50 j, S
50 j, S

Paul Verwimp en Maria Thys
Jozef Van Hout en Irena Danckaerts
Paul Jannes en Maritta Maes
Adelin Thielens en Lea Van Kerckhoven
Florent Branders en Rachel Weckx
Henricus Geyskens en Maria Schroven
François Jacobs en Daniella Guerry
Alphonsus Ceusters en Celina Willems

50 j, T
50 j, A
50 j, Z
50 j, A
50 j, S
50 j, A
50 j, S
60 j, M

JUNI
4
4
11
12
18
19
19
24

prakti

OPENINGSUREN STADHUIS
ma

9-12 en 17-20 uur

di

9-12 uur

wo

9-12 en 14-16 uur

do

9-12 en 14-16 uur

vr

9-12 uur

Voorlopig werken wij binnen deze uren nog steeds
enkel op afspraak.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

LAAT JE STEM
HOREN!

Stadhuis

013 35 24 00

Sociaal Huis/OCMW

013 77 26 47

Magazijn

013 67 95 60

Bibliotheek

013 77 11 51

GC den egger

013 46 06 50

Sportdienst

013 61 98 60

Toeristische dienst

013 77 20 81

Preventiedienst

013 77 83 59

Er wordt een openbaar onderzoek ingesteld naar het ontwerp van gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Je kan dit dossier raadplegen tot
8 november in het stadhuis en de bibliotheek of via onze
website. Bezwaren, opmerkingen of suggesties kan je versturen naar GECORO, August Nihoulstraat 13, 3270
Scherpenheuvel-Zichem. Deze moeten uiterlijk toekomen op 8 november om 10 uur.

> Noodnummer

101

All for Zero

> Politiepost S-Z

013 78 08 10

> Hoofdgebouw Diest

013 35 05 00

Politie

Brandweer
> Noodnummer

112

> Niet-dringende oproep

013 78 08 00

EcoWerf

0800 97 0 97

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Manu Claes

013 77 78 40
0475 65 96 14

Openbaar onderzoek

Moet een alcoholslot verplicht worden voor iedereen die
betrapt wordt met een glaasje te veel? Moeten snelheidsduivels naast een boete ook een verplichte vorming volgen? Dat zijn maar enkele van de vele vragen waarover je
je licht kan laten schijnen.
Tot 30 september kan je je gedacht zeggen over drie verkeersveiligheidsthema’s via www.all-for-zero.be:
1. Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare
ruimte veiliger maken?
2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen
in gevaar?

Kris Peetermans

0473 89 02 09

3. Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve
maatregelen en sancties zijn gepast?

Lieve Renders

013 77 62 18
0472 53 88 74

De input wordt gebruikt bij de opmaak van een federaal
plan voor de verkeersveiligheid.

Nico Bergmans

0478 24 03 82

Marie Jeanne Hendrickx

013 77 32 12
0475 50 67 70

Tony Vancauwenbergh

013 77 14 17
0475 50 24 17

Inne Pauwels

0494 88 43 10

Informeer ons over je veiligheid!
De Veiligheidsmonitor is een enquête waarbij je je mening
kan geven over onveiligheidsgevoel, buurtproblemen,
eventueel slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Vanaf half september ontvangen 400.000 willekeurig geselecteerde personen een vragenlijst.
Deelnemen kan eenvoudig: online of op papier. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de
uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze stad.
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instad

Instad
Deel je leukste
Instagramfoto’s van
activiteiten, mooie of
inspirerende plekjes
in ScherpenheuvelZichem via #stadsz.

life_of_flo

funwithbam

kristofmentens

op_sjok_door_belgie

Toestemming gevraagd voor deze foto’s, even afwac
Toestemming gevraagd voor deze foto’s,
even afwachten
nog.
Schattige
snuitjes zijn
altijd leuk en deze zetten ons
Schattige snuitjes zijn altijd leuk en deze zetten ons erfgoed en de
erfgoedwandeling wel heel leuk in de kijker)
erfgoedwandeling wel heel leuk in de kijker)
digitalized.chloe

annelies.vanelven

engelenmaarten

annemie_iciva

eddyrobijns

nature_nancy_n

Jouw foto in
ons magaSZine?
Voeg ook #magaszine_ok
toe en wie weet wordt je foto
gekozen voor de achtercover
van ons volgende magaSZine!

