Vakantiewijzer Kortenberg
Herfst-, kerst- en krokusvakantie 2017-2018
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2) Naast elk kampje staat een logo dat duidelijk maakt om wat voor
soort kampje het gaat.
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3) Heb je een activiteit of kampje gevonden dat
bij jouw kind past? Schrijf hem/haar dan snel in.
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Na het grote succes van de Binnenspeeldag
vorig jaar, kunnen alle kinderen tussen 3 en 12
jaar opnieuw kosteloos hun hartje ophalen in de
sporthal. We zullen het speelplezier kunnen aflezen
op de decibelmeter ;-).

kleuters

NBERG

Kinderen die hun digivaardigheden willen
bijspijkeren, kunnen in de bibliotheek hun eigen
online game maken, leren programmeren en zelfs
3D-printen. Dit jaar valt de herfstvakantie samen
met de Digitale Week. Perfecte timing, niet?

1) De kampjes zijn ingedeeld per leeftijd en per vakantie.
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Slecht weer houdt ons vrijetijds- en
animatorenteam niet tegen om de kinderen een
flinke dosis speelkriebels te bezorgen bij speelplein
Alles Kids. Natuurlijk voorzien ze ook weer
Grabbelpas- en ZAP-activiteiten met een hoog
pretgehalte.

Hoe gebruik je dit boekje?
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R

De herfst en winter komen eraan. We hebben onze
kleurige T-shirts en sandalen ingeruild voor stevige
truien en enkellaarsjes. In de herfst-, kerst- en
krokusvakantie zetten we onze buitenactiviteiten
op een lager pitje. Maar ook binnen is plezier,
avontuur, sport, spel en creativiteit verzekerd.

I N G KO

In de krokusvakantie kunnen kleuters speels en
interactief kennismaken met cultuur. Zij geven
vorm aan hun nog onbegrensde en onbelemmerde
verbeelding. Het wordt een avontuurlijke reis.
Ontdek snel ons ruime en gevarieerde aanbod
zonder dat de vakantieopvang een grote hap uit je
budget haalt.
Ann Vannerem
Schepen cultuur, sport en bibliotheek
Harold Vanheel
Schepen jeugd

Ik ga op kamp en neem mee
∙∙ Speel- of sportkledij, comfortabele schoenen

die voldoende steun en bescherming geven, een
lunchpakket, voldoende drank en tussendoortje(s).

∙∙ Vergeet je naam niet te vermelden in je spulletjes!

Inschrijven
Surf naar www.kortenberg.grabbis.be, log in of maak een nieuw account
aan. Sommige inschrijvingen verlopen via de UiTbalie. In dat geval staat dit
vermeld bij de activiteit.

Info
vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 80

Krokusvakantie

Locaties
∙∙ Sporthal Colomba

∙∙ Bib Kortenberg

∙∙ Jeugdhuis ‘t Excuus

∙∙ GC Colomba

∙∙ OC De Zolder en turnzaal Klimop

∙∙ Bushalte Kortenberg

∙∙ Sporthal Erps- Kwerps

∙∙ Administratief Centrum

∙∙ OC Berkenhof

Oude baan 14 - Erps-Kwerps

Kleuters........................................4
Kids ..............................................4
Tieners.........................................7

Kerstvakantie

Speelpleinwerking Alles Kids & A-teens
Op speelpleinwerking Alles Kids (6 - 12 jaar) & A-teens (13 - 15 jaar) kan
je jouw kind voor een volledige week, een dag of een halve dag naar keuze
inschrijven. De kinderen op speelpleinwerking Alles Kids zijn opgesplitst in drie
groepen volgens leeftijd: Dino’s en Beren (6 - 8 jaar), Apen (9 - 10 jaar) en
Tijgers (11 - 12 jaar). De Grabbelpas (6 - 12 jaar) en ZAP (13 - 15 jaar) zijn
dagactiviteiten die één keer per week plaatsvinden. Met een open aanbod op
maat van de leeftijdsgroep beleeft je zoon en/of dochter een leuke dag met
leeftijdsgenoten.

Wijngaardstraat 1 - Kortenberg

Herfstvakantie

Inschrijvingsmoment
Herfstvakantie: maandag 9 oktober 2017 vanaf 9 u.
Kerst- en krokusvakantie: maandag 13 november 2017 vanaf 9 u.
Na dit inschrijvingsmoment kan je steeds via je account op Grabbis
inschrijven.

Praktische informatie
Meer informatie rond inschrijven, tarieven, annulatiereglement, fiscale
attesten, sociaal tarief, verzekering en foto’s vind je terug op pagina 18.

Wijngaardstraat 1 - Kortenberg

Inhoudstafel

Dr. V. De Walsplein 30 - Kortenberg
Kwerpsebaan 251 - Erps Kwerps

Dr. V. De Walsplein 30 - Kortenberg

Wijngaardstraat 1 - Kortenberg
Craenenplein - Kortenberg
Beekstraat 25 - Kortenberg
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herfstvakantie kids

herfstvakantie kleuters

30/10 - 3/11

30/10 - 3/11

Programmeren van mBot robots
– Digitale Week I.s.m. Provincie Vlaams-Brabant

Filmnamiddag: Rintje

Alles Kids: Toen de dieren nog spraken…

Rintje is een ondeugend hondje dat samen met
z’n vriendjes Tobias en Henriëtte al spelend de
wereld ontdekt. Rintje gaat buiten spelen in
de storm, hanteert de kappersschaar en helpt
bij de boodschappen. Samen met z’n vrienden
organiseert hij zelfs een circusvoorstelling. En op
school staat hij met alle hondjes in de rij om een
prikje te krijgen. Rintjes mama en oma staan altijd
klaar om hun kleine rakker uit de nood te helpen.

Ooit al recht in de slurf van een mammoet gekeken?
Oog in oog gestaan met een briesende buffel? Of
zou je wel eens in de huid van een neanderthaler
willen kruipen? Of wil je nu voor eens en voor altijd
echt ontdekken hoe groot dinosaurussen waren?
Waar wacht je nog op? Neem met speelplein Alles
Kids een duik in de tijd en ga op donderdag mee
naar het museum voor Natuurwetenschappen.

Als je graag je eigen robot wil programmeren, dan
is deze workshop vast iets voor jou. Je kan je robot
programmeren door blokjes met opdrachten aan
elkaar te klikken. Zo kan hij bijvoorbeeld gewoon
vooruit en achteruit bewegen, maar ook een
zwarte lijn volgen. Haal de techneut in jou naar
boven en doe mee!

∙∙ Dinsdag 31 oktober
∙∙ Om 15.30 u.
∙∙ Vanaf geboortejaar 2014
∙∙ GC Colomba
∙∙ € 4 / € 3 voor leden van de Gezinsbond

∙∙ Maandag 30 oktober - vrijdag 3 november

∙∙ Maandag 30 oktober
∙∙ Van 10 tot 12 u.
∙∙ Geboortejaren 2005 tot en met 2007
∙∙ De Bib
∙∙ Kosteloos
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of

(prijs per film, inclusief hapje en drankje na
afloop). Betaling ter plaatse.
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80
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(niet op woensdag 1 november)
∙∙ Uitstap naar het museum voor
Natuurwetenschappen in Brussel op
donderdag 2 november voor Dino’s, Beren
en Apen. Tijgers sluiten aan bij het gpsstadsspel in Brussel
∙∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
∙∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2005 tot en met 2011
∙∙ Sporthal Colomba € 6 hele dag, € 3 halve
dag, € 8 uitstapdag

02 755 22 80

herfstvakantie kids

30/10 - 3/11

Buitenspeeldag
Het zonnetje komt piepen, de vogeltjes fluiten
de zomer tegemoet en je speelkleren staan te
popelen om weer aangetrokken te worden.
Wat een ideaal recept om te komen ravotten
op de Buitenspeeldag! Onder andere wat
springkastelen, draaimolens, schminkstandjes,
volksspelen en een fietsparcours staan op jou
te wachten! En voor de echte durvers is er de
‘Meltdown Mega Sweeper’!

∙∙ Woensdag 19 april
∙∙ Van 13 tot 17 u.
∙∙ Geboortejaren 2005 tot en met 2013
∙∙ Dorpsplein en Chiroterrein Everberg
∙∙ Gratis
∙∙ Kinderen dienen vergezeld te zijn van een
volwassene
∙∙ Inschrijven niet nodig

Filmnamiddag: Brammetje Baas

Grabbelpas: Op dinojacht in het museum
voor Natuurwetenschappen in Brussel
(samen met speelpleinwerking Alles Kids)

Brammetje Baas kan een heleboel dingen. Hij kan
drummen op tafel, hoger springen dan papa en
wel drie meisjes op de kar trekken. En hij heeft een
plakboek waarin hij zijn favoriete uitvindingen
verzamelt. Er is eigenlijk maar één ding dat
Brammetje niet goed kan: stil zitten. Dat kan wel
eens problemen geven, op school en thuis. Zeker
als er weer een vaas met bloemen of een bord
spaghetti aan diggelen gaat.

Gekatapulteerd worden naar een dagje in de
oertijd? Het kan en zelfs heel dicht bij huis! Je
bezoekt het museum voor Natuurwetenschappen
in Brussel en ontdekt er dieren zoals dinosaurussen,
mammoeten en allerlei kriebelbeestjes. Haal je
beste oermensimitatie uit de kast en kom de
prehistorie mee ontdekken. Deze uitstap gebeurt
samen met de kinderen van speelpleinwerking
Alles Kids.

∙∙ Dinsdag 31 oktober
∙∙ Om 13.30 u.
∙∙ Vanaf geboortejaar 2011
∙∙ GC Colomba
∙∙ € 4 / € 3 voor leden van de Gezinsbond

∙∙ Donderdag 2 november
∙∙ Van 9 tot 16 u.
∙∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2005 tot en met 2011
∙∙ Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids

(prijs per film, inclusief hapje en drankje na
afloop). Betaling ter plaatse.
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80

in sporthal Colomba

∙∙ € 8
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herfstvakantie kids

Foto: Jonathan Juursem

week 1: 30/10 - 3/11

Maak je eigen online game met Sketch
Nation – Digitale Week I.s.m. Provincie Vlaams-Brabant

Inleiding op Arduino – Digitale Week

3D-printen – Digitale Week

Als je af en toe een spelletje speelt op je computer
of tablet en wel eens zou willen weten hoe je
zoiets zelf kan maken, dan is deze activiteit iets
voor jou. Met behulp van Sketch Nation, een
app die je kosteloos kan downloaden op je tablet
of smartphone (Apple of Android) maak je een
eigen platform, puzzel of arcadespel. Je kan ook
via de webstek van het programma werken op
Windowstoestellen.

Ben je nieuwsgierig en technisch aangelegd en
heb je altijd al willen weten waarom een lamp gaat
branden als je de schakelaar omzet? Dan is deze
inleiding op Arduino op je lijf geschreven. Arduino
is een klein computertje dat zorgt voor het
uitlezen van sensoren, het bedienen van knoppen,
enzovoort. De Bib organiseert twee workshops. De
plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je op tijd in!

Kom in de Digitale Week naar de Bib om je, onder
begeleiding van enthousiaste wiskundige MariaCristina Ciocci onder te dompelen in de wereld
van 3D-printen. Denk, durf en experimenteer
tijdens deze workshop. Op basis van vrije inloop
krijgen zoveel mogelijk mensen de kans om iets
kleins te ontwerpen en te printen. Je gaat na
afloop dus naar huis met je eigen creatie!

∙∙ Donderdag 2 november
∙∙ Van 10 tot 12 u.
∙∙ Geboortejaren 2005 tot en met 2007
∙∙ De Bib
∙∙ Zelf tablet voorzien (of eventueel

∙∙ Vrijdag 3 november
∙∙ Sessie 1: 9.30 tot 11 u. Sessie 2: 11.30 tot

∙∙ Zaterdag 28 oktober
∙∙ Van 9 tot 12 u.
∙∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2009,

smartphone of laptop) met app Sketch
Nation (op voorhand te downloaden)
∙∙ Kosteloos
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80
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13 u.

∙∙ Geboortejaren 2005 tot en met 2009, onder
begeleiding van een ouder
∙∙ De Bib
∙∙ Zelf laptop met wifitoegang voorzien
∙∙ Kosteloos
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80

onder begeleiding van een ouder

∙∙ De Bib
∙∙ Zelf laptop voorzien die geschikt is voor
draadloze internetverbinding

∙∙ Kosteloos
∙∙ Geen inschrijving nodig

herfstvakantie tieners

30/10 - 3/11

A-teens: Toen de dieren nog spraken…

Programmeren van mBot robots
Digitale Week I.s.m. Provincie Vlaams-Brabant

Oermensen met een dierenpelsje over hun buik
getrokken, neanderthalers die met een knots
staan te zwaaien, gigantische mammoeten en
stenen waar vuur uit komt. Je hebt het allemaal al
wel eens gezien in die duffe geschiedenisboeken
op school, maar deze week komt alles tot leven
en sta jij er midden in. Een beetje Jurassic Parc in
Kortenberg. Have no fear, the A-teens are here.
Join us!

Als je graag je eigen robot wil programmeren,
dan is deze workshop vast iets voor jou. mBot is
een open-source robotplatform waarop tal van
sensoren kunnen aangesloten worden waarmee
de robot zijn omgeving kan waarnemen. Je kan je
robot programmeren door blokjes met opdrachten
aan elkaar te klikken. Zo kan hij bijvoorbeeld
gewoon vooruit en achteruit bewegen, maar ook
een zwarte lijn volgen.

∙∙ Maandag 30 oktober - vrijdag 3 november
∙∙ (woensdag 1 november gesloten)
∙∙ Gps-stadsspel in en bezoek aan Brussel op

∙∙ Maandag 30 oktober
∙∙ Van 10 tot 12 u.
∙∙ Geboortejaren 2001 tot en met 2004
∙∙ De Bib
∙∙ Kosteloos
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of

donderdag 2 november

∙∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
∙∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2002 tot en met 2004
∙∙ Sporthal Colomba
∙∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag

02 755 22 80
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herfstvakantie tieners

30/10 -3/11

ZAP: Skiën of snowboarden in Peer

Maak je eigen online game met Sketch
Nation – Digitale Week I.s.m. Provincie Vlaams-Brabant

Inleiding op Arduino – Digitale Week

Handschoenen en skibroek: check? Oké, dan ben
je helemaal klaar om de sneeuw te trotseren!
Beginner of gevorderd skiër of snowboarder? Ken
je al trucjes of helemaal niet? Het maakt niet uit!
Kom mee naar Snowvalley in Peer en glijd de hele
dag de piste af! Je doet alles op je eigen tempo
en krijgt voldoende uitleg. Tegen het einde van
de dag heb je misschien wel (extra) coole tricks
geleerd?

Speel je wel eens spelletjes op je computer, tablet
of gameconsole? Wil je proberen om die zelf te
maken? Schrijf je dan in voor deze workshop. Je
maakt een eigen platform, puzzel of arcadespel
en maakt gebruik van Sketch Nation, een app
die je kosteloos kan downloaden op je tablet
of smartphone (Apple of Android). Je kan ook
via de webstek van het programma werken op
Windowstoestellen.

Arduino is een klein computertje dat zorgt voor
het uitlezen van sensoren, het bedienen van
knoppen en het triggeren van LEDs, schakelaars,
motoren en nog veel meer. Heb je altijd al meer
willen weten over elektronica, dan is deze inleiding
op Arduino je op het lijf geschreven. Gaat jouw
lampje branden? De Bib organiseert twee
workshops. De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je
op tijd in!

∙∙ Maandag 30 oktober
∙∙ Van 12 tot 17.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2002 tot en met 2004
∙∙ Vertrek met de bus aan GC Colomba tussen

∙∙ Donderdag 2 november
∙∙ Van 10 tot 12 u.
∙∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
∙∙ De Bib
∙∙ Zelf tablet te voorzien (of eventueel

∙∙ Vrijdag 3 november
∙∙ Sessie 1: 9.30 tot 11 u. Sessie 2: 11.30 tot

12 en 12.30 u.
∙∙ € 15
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smartphone of laptop) met app Sketch
Nation (op voorhand te downloaden)
∙∙ Kosteloos
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80

13 u.

∙∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005 onder
begeleiding van een ouder

∙∙ De Bib
∙∙ Zelf laptop met wifitoegang te voorzien
∙∙ Kosteloos
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80

kerstvakantie kleuters

week 1: 25/12 - 29/12

Binnenspeeldag (kleuters en kids)
Omdat de Buitenspeeldag in april nog veel te
ver weg is en spelen gewoon heel erg tof is,
vindt er gewoon een Binnenspeeldag plaats in
de kerstvakantie! Kom je op woensdag 3 januari
tussen 10 en 17 u. uitleven, ravotten, knutselen,
sporten en gek doen met je vrienden. Wij zorgen
voor leuke activiteiten, animatie, workshops …
Jullie voor jullie aanwezigheid. Deal?

∙∙ Woensdag 3 januari
∙∙ Van 10 tot 17 u.
∙∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2014
∙∙ Sporthal Colomba
∙∙ Kosteloos
∙∙ Kinderen dienen vergezeld te zijn van een
volwassene

Muzikaal verteltheater I.s.m.. Pikarnel:
Ooit
‘Wanneer herinneringen spreken en melodieën
dansen in je hoofd.’ Ooit was ik klein. Ooit ben ik
groot. Ooit was ik er plots. Ooit ga ik dood. Ooit
was ik niets. Ooit ben ik veel. Ooit was ik roze. Ooit
ben ik geel. Ooit was ik echt. Ooit zal ik dromen.
Ooit is geweest. Ooit moet nog komen. Een warme,
fantasierijke, muzikale, interactieve voorstelling
over het wondermooie thema herinneringen.

∙∙ Donderdag 28 december
∙∙ Voorstelling om 13 u. of om 15 u.
∙∙ Geboortejaren 2009 tot en met 2012
∙∙ De Bib
∙∙ € 4 per gezinslid, kinderen dienen vergezeld
te zijn van een volwassene

week 2: 1/01 - 5/01

Vertelmoment in de Bib: ‘Een frisse neus’
Het is vakantie en bij uitstek de gelegenheid om
naar het vaste vertelmoment te komen in de Bib.
Ben je de eerste maanden van dit schooljaar al
geweest? Dan weet je hoe tof het is! Zo niet, schuif
aan voor een spannend, leuk of grappig verhaal
en laat daarna je knutseltalenten zien. Het thema
van 3 januari is ‘Een frisse neus’. De Bib ziet je
graag om samen 2018 in te luiden.

∙∙ Woensdag 3 januari
∙∙ Van 14 tot 15 u.
∙∙ Geboortejaren 2012 tot en met 2014
∙∙ De Bib
∙∙ Kosteloos
∙∙ Geen inschrijving nodig

∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80
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kerstvakantie kids

Week 1: 25/12 - 29/12

Grabbelpas: The show must go on

Filmvoorstelling: ‘The Lego Batman Movie’

Muzikaal verteltheater I.s.m.. Pikarnel:
‘Ooit’

Hou je van de spotlights? Glitter & glamour? Sta je
graag op een podium? Wil je graag dé sterartiest
worden? Dan moet je er vandaag zeker bij zijn! Je
gaat namelijk samen op zoek naar dé sterartiest
van de groep. Uiteraard kan je kiezen of je alleen
of in groep zal optreden. Maar zeker is dat het een
geweldige show zal worden en dat elke kandidaat
meestrijdt voor de felbegeerde eerste prijs!

LEGO® Batman speelt de hoofdrol in zijn
eigen bioscoopavontuur. Er liggen grote
veranderingen op de loer voor Gotham City, en
als Batman de stad wil redden uit de handen
van De Joker en zijn sluwe plannen zal hij zijn
waakzame rol moeten laten vallen. Batman zal
deze keer moeten proberen samen te werken
met anderen, en misschien, heel misschien, zal
Batman het eens leren om meer relaxed te zijn.

‘Wanneer herinneringen spreken en melodieën
dansen in je hoofd.’ Ooit was ik klein. Ooit ben ik
groot. Ooit was ik er plots. Ooit ga ik dood. Ooit
was ik niets. Ooit ben ik veel. Ooit was ik roze. Ooit
ben ik geel. Ooit was ik echt. Ooit zal ik dromen.
Ooit is geweest. Ooit moet nog komen.
Een warme, fantasierijke, muzikale, interactieve
voorstelling over het wondermooie thema
herinneringen.

∙∙ Woensdag 27 december
∙∙ Van 9 tot 16 u.
∙∙ Opvang 8.30 tot 9 u. - 16 tot 16.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2005 tot en met 2011
∙∙ GC Colomba
∙∙ € 8

∙∙ Woensdag 27 december
∙∙ Om 10 u.
∙∙ Geboortejaren 2005 tot en met 2011
∙∙ De Bib
∙∙ Kosteloos
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of

∙∙ Donderdag 28 december
∙∙ Voorstelling om 13 u. of om 15 u.
∙∙ Geboortejaren 2010 tot en met 2013
∙∙ De Bib
∙∙ € 4 per gezinslid, kinderen dienen vergezeld
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02 755 22 80

te zijn van een volwassene

∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80

kerstvakantie kids

Week 2: 1/01 - 5/01

Buitenspeeldag

Vertelmoment in de Bib: ‘Een frisse neus’

Grabbelpas: Striptekenen

Het zonnetje komt piepen, de vogeltjes fluiten
de zomer tegemoet en je speelkleren staan te
popelen om weer aangetrokken te worden.
Wat een ideaal recept om te komen ravotten
op de Buitenspeeldag! Onder andere wat
springkastelen, draaimolens, schminkstandjes,
volksspelen en een fietsparcours staan op jou
te wachten! En voor de echte durvers is er de
‘Meltdown Mega Sweeper’!

Het is vakantie! Ben je de eerste maanden van
dit schooljaar al bij een van de vertelmomenten
in de Bib geweest? Dan weet je hoe tof het is! Zo
niet, kom dan luisteren naar een spannend, leuk of
grappig verhaal en laat daarna je knutseltalenten
zien. Het thema van vandaag is ‘Een frisse neus’.
De Bib ziet je graag om samen het begin van het
nieuwe jaar te vieren!

Ben je creatief? Heb je een niet te stoppen
fantasie? Ben je goed in tekenen en het
bedenken van verhalen? Heb je altijd al je eigen
strip willen tekenen? Of je eigen cartoonfiguur
willen bedenken? No problemo! Vandaag kan
dat allemaal! Natuurlijk leer je eerst handige
tekentrucjes en andere striptekengeheimen! Op
het einde van de dag ga je naar huis met je eigen
strip. Supercool!

∙∙ Woensdag 3 januari
∙∙ Van 14 tot 15 u.
∙∙ Geboortejaren 2010 tot en met 2012
∙∙ De Bib
∙∙ Kosteloos
∙∙ Inschrijven is niet nodig

∙∙ Donderdag 4 januari
∙∙ Van 9 tot 16 u.
∙∙ Opvang 8.30 tot 9 u. - 16 tot 16.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2009
∙∙ GC Colomba

∙∙ Woensdag 19 april
∙∙ Van 13 tot 17 u.
∙∙ Geboortejaren 2005 tot en met 2013
∙∙ Dorpsplein en Chiroterrein Everberg
∙∙ Gratis
∙∙ Kinderen dienen vergezeld te zijn van een
volwassene
∙∙ Inschrijven niet nodig
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kerstvakantie tieners

week 1 & 2: 25/12 - 5/01

ZAP: Indoor karten

ZAP: Bowl & laser XL

Get your motor runnin’! Head out on the highway!
Lookin’ for adventure! Ben jij ook helemaal born
to be wild? Goesting om in een kart te springen,
het parcours zonder al te veel blutsen af te leggen
en de beste tijd van de groep neer te zetten? Zoek
niet verder en kom mee indoor karten in Brussel!
Een echte helm en supersjiek motorpak worden
voorzien. Hell yeah!

Vanmiddag doe je drie verschillende activiteiten
meteen na elkaar. Er staat welgekende bowling op
het programma, maar daarnaast ook avontuurlijk
lasershooten in een verduisterd doolhof en Zorb
ball, ofwel jezelf in een grote plastic bal steken en
op die manier voetbal spelen. Tegen elkaar botsen,
vallen, moeilijk rechtkomen en daarom lachen om
elkaar… Het wordt gewoon keitof!

∙∙ Woensdag 27 december
∙∙ Van 13 tot 16 u.
∙∙ Geboortejaren 2002 tot en met 2004
∙∙ Vertrek met de bus aan GC Colomba tussen

∙∙ Donderdag 4 januari
∙∙ Van 13 tot 16.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
∙∙ Vertrek en terugkomst aan bushalte

13 en 13.30 u., Brussels Kart in GrootBijgaarden
∙∙ € 8
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Kortenberg Craenenplein
∙∙ € 8

krokusvakantie kleuters

12/02 - 16/02

Kleuterstage

Carnaval in de Bib, Ra ra wie ben ik?

Filmnamiddag: Isra & het Magische Boek

Kriebelt het om muziek te maken, te dansen en te
zingen? Ben je nieuwsgierig om te ontdekken hoe
je allerlei balsoorten (ja, echt waar) en schaduwen
kan gebruiken om de leukste muziekjes en dansjes
in elkaar te steken? Haal dan je beste ritme naar
boven en doe mee. Tussendoor blaas je even uit
en ga je als een echte kunstenaar aan de slag met
speciale materialen en technieken. Samen met
Mooss.

Kom je luisteren naar een verhaal in de Bib?
Waarover zou het gaan? Het zal vast en zeker
leuk worden. En weet je wat? Daarna ga je je
verkleden. En jij mag kiezen wat je wordt. Een
brandweervrouw of een tovenaar of een chique
meneer met een hoed? Als je daarmee klaar bent,
ga je een masker maken. Dan is het allemaal nog
veel echter! En als je weer wordt opgehaald moet
je natuurlijk wel zeggen dat jij het bent.

De negenjarige Isra komt tijdens een schooluitstap
een wonderbaarlijk boek op het spoor. Dit
magische boek voert haar via allerlei omwegen
naar Het Snoepkasteel. Daar zit een jongetje
opgesloten tussen de taarten en het snoepgoed.
De boze kasteeldame is niet van plan om hem
zomaar te laten gaan… Op haar avontuurlijke
tocht ontmoet Isra de wonderlijkste figuren: een
geest uit een olielamp, de oude maar razendsnelle
bibliothecaris Mr. Gugle en een heleboel pratende
dieren.

∙∙ Maandag 12 - dinsdag 13 februari
∙∙ Van 9 tot 16 u.
∙∙ Opvang 8.30 tot 9 u. - 16 tot 16.30 u.
∙∙ Geboortejaar 2012 tot en met 2014
∙∙ OC De Zolder
∙∙ € 40

∙∙ Dinsdag 13 februari
∙∙ Om 14 u.
∙∙ Geboortejaren 2012 tot en met 2014
∙∙ De Bib
∙∙ Kosteloos
∙∙ Kinderen dienen vergezeld te zijn van een

∙∙ Woensdag 14 februari
∙∙ Om 15.30 u.
∙∙ Vanaf geboortejaar 2013
∙∙ GC Colomba
∙∙ € 4 / € 3 voor leden van de Gezinsbond

volwassene
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80

(prijs per film, inclusief hapje en drankje na
afloop). Betaling ter plaatse.
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80
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krokusvakantie kids

12/02 - 16/02

Alles Kids: Hip hip rahoe!

Grabbelpas: Circusdag

Carnaval in de Bib, Ra ra wie ben ik?

Omdat feestvieren gewoon heel erg leuk is, er
ook eens zonder een speciale reden gefeest
kan worden en één dag feest toch altijd zo snel
voorbij is, maak je er deze week gewoon een hele
week feest van! Je viert… jezelf! Hip hip rahoe en
proficiat met je eigen feestdag! Op donderdag
trakteer je jezelf op springkastelen, pannenkoeken
en frisdrank. Viva la fiësta!

Tijdens deze leuke circusdag leer je voluit gek doen,
jongleren, bal- en tonlopen. Je krijgt er ook meteen
enkele zotte trucs aangeleerd om uit te voeren
met diabolo, flower stick en eenwieler. Daarnaast
mag je ook de clown in jezelf naar boven halen
en leer je clownerie en ballonplooien. Samen met
de andere kinderen toon je op het einde van de
dag je circustalent tijdens een korte voorstelling.

Kom luisteren naar een verhaal en stel je voor
dat je hierin de hoofdrol speelt. Misschien ben
je zelfs de slechterik?! Wat je je ook voorstelt,
wat zeker is, is dat je je nadien gaat verkleden
en om het helemaal af te maken knutsel je een
eigen masker. Een optocht door de Bib hoort er
natuurlijk ook bij. Zal je familie je nog herkennen,
denk je? Tot dan!

∙∙ Maandag 12 - vrijdag 16 februari
∙∙ Verjaardagsfeestje op speelplein op

∙∙ Maandag 12 februari
∙∙ Van 9 tot 16 u.
∙∙ Opvang 8.30 tot 9 u. - 16 tot 16.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2009
∙∙ Turnzaal basisschool De Klimop
∙∙ € 8

∙∙ Dinsdag 13 februari
∙∙ Om 14 u.
∙∙ Geboortejaren 2010 tot en met 2011
∙∙ De Bib
∙∙ Kosteloos
∙∙ Kinderen dienen vergezeld te zijn van een

donderdag 15 februari
∙∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
∙∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
∙∙ Sporthal Colomba
∙∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag
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volwassene

∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80

krokusvakantie tieners

12/02 - 16/02

12/02 - 16/02

Filmnamiddag: Meester Kikker

A-teens: Hip hip rahoe!`

ZAP: Initiatie beatbox

‘Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim.
Niemand mag het weten, behalve jullie.’ De
meester maakt vast een grapje. Daarom vindt Sita
hem zo leuk. Tot hij op een dag op school arriveert
met kroos in zijn haar en zijn natte kleren aan
flarden. De meester werd aangevallen door een
ooievaar! Die zijn immers dol op kikkers… Samen
met haar vrienden wil Sita er alles aan doen om de
meester te beschermen. Dat wordt het begin van
een grappig, maar ook spannend avontuur.

Klaar voor een feestje?! Zijt ge voorzien van
goeie beats en schtijle dansmoves? Waar zijn
die handjes?! Hip hip rahoe en hip hop happy
birthday! Je viert jezelf een hele week in stijl en
dat zonder speciale reden. Geweldig en wauw!
Donderdag volgt de climax van de partyweek en
barst je helemaal in feest uit met enkele speciale
feestattracties. Proficiat met jezelf! Be there or be
square!

3-2-1, gooooo: ‘{ b t pf t / b t pf t } + { b t pf
t / b b pf t }’ Is dit nog Chinees voor jou? Geen
paniek op den Titaniek! Leer vandaag beatboxen!
Maak op een speelse en creatief-ritmische manier
kennis met jouw vocale mogelijkheden, stem- en
keeltechnieken, ritmische patronen en mic- en
podiumtechnieken. Nadien ben je in staat om zelf
te experimenteren met jouw eigen beatboxsound!

∙∙ Woensdag 14 februari
∙∙ Om 13.30 u.
∙∙ Vanaf geboortejaar 2012
∙∙ GC Colomba
∙∙ € 4 / € 3 voor leden van de Gezinsbond

∙∙ Maandag 12 - vrijdag 16 februari
∙∙ Verjaardagsfeestje op speelplein op

∙∙ Dinsdag 13 februari
∙∙ Van 14 tot 16.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
∙∙ Jeugdhuis ‘t Excuus
∙∙ € 8

(prijs per film, inclusief hapje en drankje na
afloop). Betaling ter plaatse.
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80

donderdag 15 februari
∙∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
∙∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
∙∙ Sporthal Colomba
∙∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag
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aanbod externe partners

Zwemdagen

Stekelbees

STERKO

Op 28 en 29 december kan je met het hele
gezin kosteloos kennismaken met het zwembad
Sportoase te Leuven. Je kan voor één van
beide dagen een bepaalde tijdsperiode kiezen.
Reserveren kan vanaf woensdag 29 november.
Nadien kan je aan de UiTbalie in de Bib de
polsbandjes afhalen. Zolang de voorraad strekt en
enkel voor inwoners van Kortenberg.

Spelen, knutselen, koken, verkleden en dromen.
Naast het ‘vrij’ spelen zijn er elke dag activiteiten
voorzien waaraan de kinderen kunnen deelnemen.
Alle ingeschreven schoolgaande kleuters zijn
welkom na reservatie. Een enthousiast team van
kinderbegeleid(st)ers is het hele jaar bezig met het
uitwerken van bruisende themaweken.

Ook dit seizoen organiseert Volley Sterko
Kortenberg
volleybalstages
tijdens
de
kerstvakantie voor jongeren, zowel beginners
als gevorderden. Deze stages worden begeleid
door gekwalificeerde monitoren, trainers
en ervaren spelers van de seniorenploegen.
Bren zeker sportkledij, goede sportschoenen
en boterhammen mee voor ’s middags.

∙∙ Telkens van

∙∙ Herfstvakantie: maandag 30 - dinsdag 31

∙∙ Kerstvakantie: 27/12 - 29/12
∙∙ Geboortejaren 2001 tot en met 2008
∙∙ Iedere werkdag van 9 tot 17 u.
∙∙ Opvang 8.30 tot 9 u. - 17 tot 17.30 u.
∙∙ Sporthal Colomba
∙∙ € 60 voor de volledige stage, € 45 voor

9 tot 11 u., van 11 tot 14 u.,
van 14 tot 16 u., van 16 tot 18 u.
∙∙ Donderdag 28 en vrijdag 29 december
∙∙ Kosteloos
∙∙ Sportoase, Philipssite 6, 3000 Leuven (eigen
vervoer)
∙∙ Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80
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oktober
∙∙ Kerstvakantie: dinsdag 2 - vrijdag 5 januari
∙∙ Iedere werkdag van 7 tot 18.30 u.
∙∙ Geboortejaren 2012 tot en met 2015
∙∙ Locatie 1: BS De Negensprong:
Annonciadenstraat 1A, Everberg
∙∙ Locatie 2: BS De Regenboog: Kloosterstraat
10, Kortenberg
∙∙ € 14,14 hele dag, € 7,08 halve dag

∙∙ admibokortenberg@landelijkekinderopvang.be
of 02 751 43 22

clubleden, incl. tienuurtje, warme soep en
drie-uurtje
∙∙ stages@sterko.be of 0485 13 13 77

Kinderclub Octopus

Animator worden

De door Kind en Gezin erkende kinderclub
Octopus heeft gezellige, huiselijke leefgroepen.
De kinderclub beschikt over sportterreinen en een
grote tuin. Voor de binnen- en buitenactiviteiten is
er een ruim aanbod aan spel- en knutselmateriaal
beschikbaar. De kinderen van kinderclub Octopus
zijn opgesplitst in leefgroepen volgens leeftijd.

Voor onze gemeentelijke vakantiewerking gaan
we telkens op zoek naar nieuwe en enthousiaste
animatoren. Ben je minstens 15 jaar, heb je al
een cursus animator gevolgd of werk je graag
met kinderen? Aarzel dan niet om contact op
te nemen zodat we jou een plaatsje in onze
animatorenploegen kunnen aanbieden.

∙∙ Herfstvakantie: ma 30, di 31 oktober - do 2,
vrij 3 november
∙∙ Kerstvakantie: woensdag 27 - vrij 29
december
∙∙ Iedere vakantiedag van 7 tot 18 u.
∙∙ Geboortejaren 2004 tot en met 2006
∙∙ Kinderclub Octopus, Kerkhoflaan 28,
Kortenberg
∙∙ € 9 hele dag, € 6 halve dag
∙∙ vzw.hertogjan@rago.be of 02 757 00 05

Voor de paas- en zomervakantie begint de
animatorenwerving vanaf 1 februari. Voor de
herfstvakantie is dit midden september en de
krokusvakantie half januari.
Heb je interesse?
Stel je zeker kandidaat door een mailtje te sturen
naar vakantiewerking@kortenberg.be
Meer info: www.kortenberg.be/animator-worden

Praktische info
Inschrijven
De inschrijvingen voor de gemeentelijke activiteiten verlopen via de
inschrijvingssoftware ‘Grabbis’ www.kortenberg.grabbis.be. Je maakt het best
vooraf een account aan.
Meer info hierover vind je op www.kortenberg.be (Vrije tijd/Vakantieaanbod).
Tarieven
∙∙ De weergegeven prijs per activiteit is de standaardprijs. Dit is de prijs voor één
kind dat inwoner van Kortenberg is.
∙∙ Vanaf een derde kind wordt er 20% in mindering gebracht.
∙∙ Niet-inwoners betalen 20% meer dan de vermelde standaardprijs.
∙∙ De inschrijvingssoftware berekent voor jou de prijs die van toepassing is.
Betaling
Inschrijven en voorafgaand betalen is verplicht! Voer je betaling
ook onmiddellijk uit. Anders zal je kind niet kunnen deelnemen
aan de activiteiten. Je kan betalen via je gezinsaccount op Grabbis.
Bij problemen kan je contact opnemen met vakantiewerking@
kortenberg.be.
Sociaal tarief
Naast kortingen voor het tweede en derde kind kan je ook een
aanvraag indienen voor het sociaal tarief. Het Welzijnshuis beslist
of je in aanmerking komt. Wens je meer te weten te komen over het
sociaal tarief, neem dan gerust contact op met
socialedienst@kortenberg.be.
Daarnaast
stimuleren
heel
wat organisaties de deelname van je kind aan een sport- en
spelactiviteit door middel van een financiële tussenkomst in het
inschrijvingsgeld. Vraag vooraf bij je mutualiteit en werkgever
welke voordelen zij bieden. Dan kan de dienst Vakantiewerking de
door jou aangeleverde documenten tijdig en volledig aanvullen. Zo
wordt een kamp weer een stukje betaalbaarder.
Annulatiereglement
Een annulatie dient steeds schriftelijk (per mail) gemeld te worden aan de dienst
Vrije Tijd. Dit kan via vakantiewerking@kortenberg.be.
Als je een terugbetaling aanvraagt, moet je het rekeningnummer en de naam van
de rekeninghouder doorgeven aan de dienst Vakantiewerking.
∙∙ Bij ziekte of ongeval van de deelnemer wordt altijd 100% van het
inschrijvingsgeld terugbetaald op voorwaarde dat de annulatie gebeurt voor
de aanvang van de activiteit en mits het voorleggen van een doktersbriefje.
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∙∙ Bij ziekte of ongeval van de deelnemer tijdens de activiteit ontvang je een
gedeeltelijke terugbetaling in overeenstemming met het aantal gemiste
dagen en dit mits het voorleggen van een doktersbriefje.
∙∙ Indien je annuleert tot 35 kalenderdagen voor de aanvang van het initiatief
wordt er 80% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
∙∙ Indien je annuleert van de 35ste tot de 15de kalenderdag voorafgaand aan het
initiatief wordt er 40% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
∙∙ Indien je annuleert in de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het initiatief
wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
∙∙ Tot 15 kalenderdagen voorafgaand aan het initiatief kan je kosteloos een
reservatie wijzigen in een soortgelijke reservatie met eenzelfde kostprijs op
een andere datum op voorwaarde dat er plaatsen beschikbaar zijn.
Verzekering
Alle deelnemers zijn automatisch verzekerd na inschrijving.
Verloren voorwerpen
De gemeente Kortenberg is niet verantwoordelijk voor
eventueel verlies of beschadiging van eigen materiaal en
kleding. De verloren voorwerpen blijven gedurende de
hele vakantie ter plaatse beschikbaar. Je kan de monitoren
hiervoor aanspreken. Na afloop van de vakantie kan je steeds
contact opnemen met vakantiewerking@kortenberg.be.
De verloren voorwerpen blijven, na de activiteit, nog een
maand beschikbaar. Nadien worden deze geschonken aan
een goed doel.

Fiscale attesten
Alle deelnemers tot en met 11 jaar komen in aanmerking voor een fiscaal
attest. Dit attest wordt je toegestuurd. Zo wordt een kampje weer een stukje
goedkoper.
Een duurzame vakantiewerking
Jij kan ons helpen een afvalarme vakantiewerking te organiseren. Koekjes
zonder papiertje in een afwasbaar doosje, drankjes in een herbruikbare fles en
boterhammen in een boterhammendoos zijn een hele stap in de goede richting.
Foto’s
Tijdens de activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen van de kinderen.
Deze kunnen later gebruikt worden op de gemeentelijke website, sociale media
of in gemeentelijke publicaties. Indien je dit niet wenst, kan je dat laten weten via
vakantiewerking@kortenberg.be.

Overzicht activiteiten
Herfstvakantie
week 1
30/10 - 3/11

kleuters

educatief

3D-printen - Digitale Week (za 28/10)

actief

ZAP: Skiën of snowboarden in Peer (ma 30/10)

week 2
1/01 - 5/01
week 2
3/01 - 6/01

prijs*

blz. 6

kosteloos

locatie
Bib

blz. 8

€ 15

Snowvalley Peer**

educatief

Programmeren van mBot robots - Digitale Week (ma 30/10)

blz. 4

blz. 7

kosteloos

Bib

Alles kids: Toen de dieren nog spraken… - speelplein (30/10 t.e.m. 3/11)

blz. 4

blz. 7

€ 6, € 3, € 8

Scoutslokalen Kortenberg

film

Filmnamiddag: Rintje (di 31/10)

€ 4, € 3 (leden Gezinsbond)

GC Colomba

blz. 4

film

Filmnamiddag: Brammetje Baas (di 31/10)

blz. 5

€ 4, € 3 (leden Gezinsbond)

GC Colomba

educatief

Grabbelpas: Op dinojacht in het museum voor Natuurwetenschappen (do 2/11)

blz.5

€8

museum voor Natuurwetenschappen**

eductief

Maak je eigen onlinegame met Sketch Nation - Digital Week (do 2/11)

blz. 6

blz. 8

kosteloos

Bib

educatief

Inleiding op Arduino - Digitale Week (vr 3/11)

blz.6

blz.8

kosteloos

Bib

kids

tieners

prijs*

locatie

creatief

Grabbelpas: The show must go on (woe 27/12)

blz. 10

€8

GC Colomba

film

Filmvoorstelling: ‘The Lego Batman Movie’ (woe 27/12)

blz.10

kosteloos

Bib

actief

ZAP: Indoor karten (woe 27/12)

€8

Brussels Kart**

creatief

Muzikaal verteltheater I.s.m.. Pikarnel: Ooit (do 28/12)

blz. 9

blz. 10

€4

Bib

creatief

Vertelmoment in de Bib: ‘Een frisse neus’ (woe 3/01)

blz. 9

blz. 11

kosteloos

Bib

blz. 9

kleuters

actief

Binnenspeeldag (woe 3/01)

creatief

Grabbelpas: Striptekenen (do 4/01)

actief

ZAP: Bowl en laser XL (do 4/01)

Krokusvakantie
week 1
12/02 - 16/02

tieners

blz. 6

thema

Kerstvakantie
week 1
25/12 - 29/12

kids

blz. 12

kleuters

actief

Grabbelpas: Circusdag (12/02)

actief

Kleuterstage

thema

Alles kids: Hip hip rahoe - speelplein (12/02 t.e.m. 16/02)

thema

Carnaval in de Bib, ra ra ra wie ben ik? (di 13/02)

creatief

ZAP: Initiatie beatbox (di 13/02)

film

Filmnamiddag: Isra & het Magische Boek (woe 14/02)

film

Filmnamiddag: Meester Kikker (woe 14/02)

blz. 9

Kosteloos

Sporthal Colomba

blz. 11

€8

GC Colomba

blz. 12

€8

Legenturia

tieners

prijs*

locatie

€8

BS De Klimop

€ 40

OC De Zolder

kids
blz. 14

blz.13
blz. 14
blz. 13

blz. 15

blz. 14
blz. 15

blz. 13
blz.15

€ 6, € 3, € 8

Scoutslokalen Kortenberg

kosteloos

Bib

€8

Jeugdhuis ‘t Excuus

€ 4, € 3 (leden Gezinsbond)

GC Colomba

€ 4, € 3 (leden Gezinsbond)

GC Colomba

∙∙
∙∙

* Sociaal tarief mogelijk
** Check steeds vooraf de plaats van vertrek

Sportfunctionaris
Wim Huygen
sport@kortenberg.be
Cultuurfunctionaris
Stien Pardon
cultuur@kortenberg.be
Jeugdconsulent
Mit Van Gompel
jeugd@kortenberg.be
Vakantiecoördinator
Koenraad Dekens
vakantiewerking@kortenberg.be
Medewerkers UiTbalie (v.l.n.r.)
Ilse Dhont, Jan Ieven
& Bernadette Trappeniers
02 755 22 80 - uitbalie@kortenberg.be

Bibliothecaris
Inne Verhoogen
bibliothecaris@kortenberg.be

Medewerkers Bib:
∙∙ Kim Claes
∙∙ Ilse Dhont
∙∙ Simone Frankort
∙∙ Joachim Haesendonck
∙∙ Eric Metsue
∙∙ Erik Moens
∙∙ Anne-Marie Van Raepenbusch
∙∙ Dineke van ’t Spijker
∙∙ Ellen Verstraeten
02 755 22 90
bibliotheek@kortenberg.be
Algemene info
02 755 30 70
info@kortenberg.be

V.u.: Chris Taes, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Diensthoofd Vrije Tijd
Veerle Cammaerts
vrijetijd@kortenberg.be

