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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Huisvuilkalender

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 0900 10 500 (max. € 0,50 / min. vanaf het vaste
telefoonnetwerk) of op de webstek www.apotheek.be

Dinsdag 5 maart: pmd en gft
Vrijdag 8 maart: papier en karton
Vrijdag 8 maart: grofvuil
Dinsdag 12 maart: huisvuil
Dinsdag 19 maart: pmd en gft
Dinsdag 26 maart: huisvuil

Wachtdienst huisartsen
Bij afwezigheid van uw huisarts, ‘s nachts, tijdens het
weekend (zaterdagochtend 8 u. tot maandagochtend 8 u.)
en tijdens de feestdagen, kunt u de dokter van wacht bereiken
op het telefoonnummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min.
vanaf het vaste telefoonnetwerk).

Woensdag 6 maart van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Wachtdienst tandartsen

Ombudslijn gemeente

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

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

Wachtdienst dierenartsen
(na telefonische afspraak)
2-3/3
Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
9-10/3
Dr. De Clippel - 02 751 76 51
16-17/3
Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
23-24/3
Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
30-31/3 +1/4 Dr. Van Tricht - 02 759 77 02

Zitdag RSVZ

Ã

Gratis ﬁetsgraveren

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ) heeft zijn zitdag in Kortenberg
geschrapt. Voortaan kunt u terecht in het Administratief
Centrum van:
• Leuven: elke dag tijdens de kantooruren
• Zaventem: iedere derde maandag van de maand van 10
tot 11 u.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)
Maandag 4 maart van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Hensmans van
het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is gratis.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot
11.45 u. gratis terecht bij de Sociale Dienst van het OCMW.
Bij voorkeur vooraf contact opnemen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer
Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij Eva Vanhoof
van Woonwijzer. Zij is bereikbaar op 0471 85 03 77 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdagvoormiddag van 9 tot 12 u. houdt Eva spreekuur in het
Administratief Centrum (dienst ruimtelijke ordening).

Gratis veiligheidsadvies woning
016 85 34 00
technopreventie@politieherko.be.
www.politieherko.be

Gemeentelijk crisisnummer
Antwoordapparaat 02 755 22 99
Dit nummer wordt enkel in gebruik genomen bij crisissituaties.

Luchthavenhinder
Klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen kunt
u melden 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 BrusselNationaal, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Wachtdiensten allerlei
Lokale politie HerKo (kantooruren) 016 85 34 00 of
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
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 (vroeger VMW) EK-EV-ME-deel
KO 02 238 96 99
Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren) –
02 739 52 11 (na 16 u.)
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 016 30 13 40
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Gemeenteraad
Gemeenteraad van 4 februari 2013
GEMEENTEBESTUUR

• De gemeenteraad heeft kennis genomen van de processen-verbaal
van het kasonderzoek van de gemeente op 30 november en
31 december 2012, van de ﬁnanciële rapportering van het vierde
kwartaal van 2012 en van de rapportering van de in het tweede
semester van 2012 door de ﬁnancieel beheerder verleende visums
voor het aangaan van ﬁnanciële verbintenissen waarvan het bedrag
exclusief btw hoger is dan 5.500 euro.
• De gemeentebelasting op het aﬂeveren van verschillende administratieve stukken – met name de stukken voor de diensten van
stedenbouw en ruimtelijke ordening – wordt vanaf 5 februari 2013
aangepast.
• De dienstverlenende vereniging Finilek waarbij de gemeente aangesloten is, onderschrijft in opdracht van de gemeente bijkomende
Publi-T-aandelen voor een bedrag van 87.980,82 euro. Hiervoor
moeten geen bijkomende kredieten voorzien worden, want Finilek
zal instaan voor de ﬁnanciering van het gedeelte dat het in Finilek
voor de gemeente beschikbare bedrag te boven gaat.
• De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de wijzigingen aan het
budget 2012 van het OCMW. Het exploitatiebudget geeft geconsolideerd als resultaat van het boekjaar -898.409 euro. De gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aﬂossingen
bedraagt 792.109 euro. Het investeringsbudget geeft als som van
alle investeringsprojecten 119.717 euro aan investeringen en 0 euro
aan desinvesteringen.
• In de Karel Van Miertstraat, zijde Th. Swartsstraat, wordt parkeren
toegelaten voor voertuigen met een gewicht tot maximum 5 ton.
Stilstaan en parkeren in de Karel Van Miertstraat, zijde Erpsestraat,
tussen de Th. Swartsstraat en de rotonde, wordt verboden.
• Opdat het kruisen aan de wegversmalling in de Eekhoornstraat veilig en geordend zou kunnen gebeuren, krijgen voertuigen die rijden
in de richting van de Vogelenzangstraat voorrang op voertuigen die
rijden in de richting van de Populierenlaan.
• De nieuwe straat gelegen tussen de Alfons Dewitstraat en de
Dorpsstraat krijgt de naam Ter Gessel.
• De overeenkomst en afsprakennota met IGO over de Proper
Kortenberg Ploeg zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 19 december 2012 werd bekrachtigd door
de gemeenteraad.

• De verlenging van de overeenkomst voor het onderhoud van bushaltes
door de vzw IGO wordt goedgekeurd voor de periode week 1 / 2013
tot en met week 53 / 2015. De prijs bedraagt 36,30 euro inclusief
btw per schuilhuisje per onderhoudsbeurt of een jaarlijks bedrag van
10.890 euro inclusief btw, telkens indexeerbaar op 1 januari.
• Het handhavingsreglement voor de afkoppeling van regen- en
afvalwater, berging en buﬀering dat aﬂiep eind 2012 werd opnieuw
goedgekeurd door de gemeenteraad en verlengd tot 2018.
• Het tracé en de uitrusting van de wegenis, zoals voorgesteld in het
dossier van de verkavelingsaanvraag voor de verkaveling Leuvensesteenweg 173-175, werden niet goedgekeurd door de gemeenteraad.
• De artikels 36, 37 en 38 van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad worden gewijzigd ingevolge het resultaat van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Deze artikels
betreﬀen de samenstelling en de werking van de raadscommissies.
De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad
evenredig verdeeld volgens het systeem Dhondt over de fracties
waaruit de gemeenteraad is samengesteld. Elke raadscommissie
bestaat uit acht leden.
• De verslagen van de gemeenteraden van 3 december 2012 en van
2 januari 2013 werden goedgekeurd door de gemeenteraad.
• Ook volgende punten werden besproken op de gemeenteraad: RUP
Engerstraat, netheid terrassen horeca, werken door openbare nutsmaatschappijen, sneeuwballen, sneeuwruimen, de toekomstige
tram, inspraak plan-MER Mobiliteitsvisie De Lijn – sneltramlijn
Heist o/d Berg – Brussel (met mogelijke tracés door Kortenberg)

Volgende gemeenteraad
Maandag 4 maart 2013
De gemeenteraad begint om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
Wie voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per e-mail de agenda wenst te ontvangen, kan een seintje geven aan de dienst Algemene
Zaken via algemenezaken@kortenberg.be.
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Burgerzaken
HEBT U VAKANTIEPLANNEN?
GEMEENTEBESTUUR

Het is erg belangrijk dat u vooraf controleert of u de juiste identiteitsdocumenten bezit. Wij zetten ze hier nog even allemaal op een rijtje.
Hou zeker rekening met de wachttijd voor de aanmaak van de verschillende documenten:
Kids-ID:
• voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar
• aanvragen een maand voor de afreisdatum
• kostprijs: € 3
• 3 jaar geldig
• 1 pasfoto met witte achtergrond meebrengen
• het kind moet de ouder vergezellen bij de aanvraag
Elekronische identiteitskaart:
• voor Belgen vanaf 12 jaar
• aanvragen een maand voor afreisdatum
• kostprijs: € 15 (vanaf 1 april wordt dit € 18)
• 5 jaar geldig
• 1 pasfoto met witte achtergrond meebrengen
• de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden
Paspoort (reispas):
• voor alle Belgen die naar een land reizen waar een paspoort vereist is
• aanvragen ten laatste 7 werkdagen voor de afreisdatum
• kostprijs: € 79 (volwassenen) – € 49 (kinderen tot de leeftijd van
18 jaar)

• 5 jaar geldig
• 3 pasfoto’s met witte achtergrond meebrengen
• de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden (minderjarige kinderen moeten vergezeld zijn van minstens één van de ouders)
Om zeker te zijn dat u over de juiste identiteitsdocumenten beschikt
kunt u altijd terecht op www.diplomatie.be. U kunt daar per land controleren welke reisdocumenten u nodig heeft om het land te kunnen
bezoeken.
Meer info:
Dienst Burgerzaken
burgerzaken@kortenberg.be
02 755 22 30
www.kortenberg.be (Leven en samenleven/ Reizen)

Mobiliteit
INFORMATIEMOMENT OVER DE BELEIDSVISIE ROND TRAGE WEGEN
GEMEENTEBESTUUR

Op 27 september 2012 werd het Charter voor de toekomst van Kortenberg
ondertekend. Eén van de grondbeginselen is om onze gemeente te
bestemmen als een plaats met groene verbindingen tussen het centrum en de dorspkernen, zodat alle bewoners zich op gepaste, afwisselende manieren kunnen verplaatsen. De trage wegen zijn de manier
bij uitstek om deze veilige verbindingen te verzekeren. Een goed tragewegenbeleid start met een gedragen beleidsvisie. Het gemeentebestuur ontwikkelde de voorbije maanden samen met IGO en Trage
Wegen vzw zijn beleidsvisie. We informeren de inwoners hierover
graag op woensdag 13 maart om 19 u. in de Raadzaal op de derde
verdieping van het Administratief Centrum.
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Onderwijs
HOE INSCHRIJVEN IN HET GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS VAN KORTENBERG?
GEMEENTEBESTUUR

• op 15 maart 2013: inschrijven van de kinderen van personeelsleden
• vanaf 18 maart 2013: vrije inschrijvingsperiode – iedereen
kan inschrijven.

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 20122013
) men kan op elk moment van het schooljaar inschrijven
INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 20132014
) de inschrijvingsprocedure wijzigt:
Alle kinderen geboren in 2011 kunnen zich inschrijven.
• van 1 tot en met 14 maart 2013: inschrijven van broers en
zussen van kinderen die al in de school zijn ingeschreven
Capaciteit
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs

De Regenboog
Kortenberg
255*
395

) De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart.
) De kinderen worden ingeschreven in chronologische volgorde.
) Om de kwaliteit van ons onderwijs optimaal te houden, is
de capaciteit per school als volgt beperkt:

De Negensprong
Everberg
110
160

De Boemerang
Meerbeek
110
180

De Klimop
Erps-Kwerps
115
190

* In de school van Kortenberg wordt op het niveau kleuter de capaciteit vastgesteld op maximum 69 per geboortejaar.

) Meer info:
op de schoolwebsites: www.de-negensprong.be, www.de-regenboog.be,
www.deboemerang.info en www.deklimop.net
op www.vlaanderen.be (Publicaties / Onderwijs en vorming / Inschrijven
in een school in 15 vragen)

In Zoeklicht februari (nog te raadplegen op www.kortenberg.be
(Zoeklicht) vindt u een overzicht van de kennismakingsmomenten in de
gemeentelijke basisscholen en de contactgegevens van de schooldirecteuren.

Ruimtelijke ordening
VERPLICHTING ROOKMELDERS
Sinds 1 januari 2013 moeten alle huurwoningen waarvoor een nieuw
huurcontract wordt afgesloten uitgerust zijn met optische rookmelders.
Gaandeweg worden rookmelders verplicht in alle huurwoningen.
Rookmelders zijn goedkoop, bijna onderhoudsvrij en gemakkelijk zelf
te plaatsen. Maar hun voornaamste eigenschap is dat ze levens kunnen
redden.
Het meest aangewezen zijn de optische rookmelders. Die zenden een
lichtbundel uit die door een lichtgevoelige cel wordt opgevangen. Als
er zich rook in deze lichtbundel bevindt, zal het licht deels verstrooid of
geabsorbeerd worden en springt het alarm aan. Zo kan een brand sneller ontdekt worden, iedereen vlugger in veiligheid gebracht en de
brandweer tijdig gewaarschuwd worden. Misschien hebt u zelfs nog de
tijd om de brand te blussen, al is ook dat niet zonder risico.

Hoe begint u eraan?
U kunt gratis een beroep doen op een brandpreventieadviseur. Die
bekijkt dan hoe brandveilig de woning is, heeft aandacht voor mogelijke vluchtwegen en hindernissen en kan aangeven wat de ideale
plaatsen zijn om rookmelders te plaatsen. Contactgegevens van een
brandpreventieadviseur zijn te verkrijgen bij de plaatselijke brandweer
of via www.brandpreventieadviseur.be.
Wilt u toch helemaal zelf aan de slag, let er dan op dat de verpakking
de volgende 3 zaken vermeldt: ‘optische rookmelder’, de CE-markering
en de norm ‘EN14604’. Zo bent u zeker dat het een betrouwbare rookmelder betreft.
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Eens de rookmelders geïnstalleerd zijn, regelmatig eens afstoﬀen en
één keer per maand de controleknop indrukken om zeker te zijn dat
deze nog werkt. De meeste rookmelders geven trouwens een geluidssignaal als de batterijen bijna leeg zijn.
Meer info: www.brandpreventieadviseur.be
Er wordt best op elke verdieping minstens één rookmelder geplaatst.
Liefst in de trappenhal, want langs daar kan de rook zich verspreiden en
tegelijk is het de meest logische vluchtweg.
Rook stijgt, plaats de rookmelders daarom best zo hoog mogelijk, tegen
het plafond bijvoorbeeld. In ruimtes waar veel dampontwikkeling is
zoals in de keuken, wordt beter geen rookmelder gehangen omdat de
kans groot is dat die regelmatig vals alarm geeft. De aangrenzende
ruimte is hier een betere optie.

Voor meer informatie over dit artikel of met al uw andere
vragen over wonen kunt u terecht bij Woonwijzer. U kunt
Woonwijzer telefonisch bereiken (0471 85 03 77) of via e-mail
(kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be).
Elke woensdagvoormiddag van 9 tot 12 u. kunt u bij Woonwijzer
terecht tijdens het spreekuur in het Administratief Centrum
(1e verdieping – dienst Ruimtelijke Ordening).

Milieu
GEEF DE PADDEN EEN ZETJE
GEMEENTEBESTUUR

Voor het achtste jaar op rij organiseert de gemeente een
paddenoverzetactie. Deze actie is een initiatief van de milieudienst in
samenwerking met IGO, Natuurpunt Kortenberg en de scholen De
Regenboog en De Boemerang. De actie gaat van start van zodra de
dieren uit hun winterslaap ontwaken. Dit is sterk afhankelijk van het
weer maar is vaak vanaf half februari en gaat door tot einde maart.
In Kortenberg zijn er vier cruciale punten:
• Bosstraat
• Populierenlaan
• Schoonaardestraat tegenover de Rotte Gaten
• GC Colomba
In de Bosstraat zijn er paddentunnels waarlangs de padden op een
veilige manier aan de overkant geraken. Op de andere plaatsen echter hebben ze wat meer hulp nodig. In de Populierenlaan en de
Schoonaardestraat staan paddenschermen en emmers zodat de padden niet meer zelfstandig kunnen oversteken. Op die plaatsen moet de
overzet in de voormiddag gebeuren. Aan GC Colomba staan geen
schermen en daar moet de overzet van de padden ’s avonds gebeuren.

Foto Natuurpunt Kortenberg

Hebt u zin om mee te helpen wanneer de padden ontwaken en op pad
gaan? Neem dan zo vlug mogelijk contact op met Sonja Branson op
02 755 22 65 of sonja.branson@kortenberg.be en geef de plaats door
waar u wilt gaan helpen.
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ZWERFVUILACTIE
GEMEENTEBESTUUR

Van 11 tot 17 maart

Zwerfvuil opruimen kost een bom geld maar ook veel tijd en inzet.
Bovendien is zwerfvuil een bron van ongenoegen. Mensen vinden het
onaangenaam om in een vuile straat of vervuild park rond te lopen.
Geef toe: het is toch veel leuker wonen in een buurt zonder allerlei
rommel op de grond. Met een kleine inspanning van ons allemaal zijn
we binnenkort voorgoed verlost van rondslingerende peuken, klokhuizen, papiertjes, kauwgom en blikjes. En dat wil toch iedereen? Doe
daarom mee aan de grote zwerfvuilactie.
1. Vanaf maandag 11 tot en met zondag 17 maart kunt u aan
het onthaal en bij de milieudienst terecht voor witte vuilniszakken.
Indien gewenst kunt u per aanvrager ook een grijper, veiligheidsvestje en handschoenen verkrijgen (zo lang de voorraad strekt).
De coördinaten van alle deelnemers die een witte zak ontvangen
worden geregistreerd. U ontvangt tevens een raamaﬃche om uw
deelname duidelijk te maken en op te roepen tot actie. De actie
wordt afgesloten op zondagavond 17 maart.
2. U verzamelt het zwerfvuil in uw buurt of tijdens uw wandelingen in de
witte vuilniszakken. In de zakken mag alle zwerfvuil; afgedankte elektrische/elektronische apparaten en autobanden mogen niet in de zak en
mag u desgewenst ernaast leggen. U geeft de (delen van) straten, pleinen of voetwegen die u gedaan heeft door aan de milieudienst. Deze
informatie komt op de milieupagina van www.kortenberg.be.
3. In de loop van de weken van 11 en 18 maart worden de zakken door
de gemeente opgehaald. Al het zwerfafval wordt in een container
aan het gemeentehuis verzameld en gewogen.

Receptie
21 maart
Op donderdag 21 maart om 18 u. organiseren we een receptie
voor alle mensen die hebben meegeholpen om Kortenberg schoon te
maken. Alle deelnemers aanwezig op de receptie ontvangen een
geschenkje. Er is een fotomoment voorzien voor de pers.
Voor meer info en concrete afspraken kunt u steeds terecht op de milieudienst: Sonja Branson, sonja.branson@kortenberg.be, 02 755 22 65 of
tijdens de openingsuren van het milieuloket.

WORKSHOP UPCYCLING
GEMEENTEBESTUUR

Ligt uw huis vol ‘spul-dat-ooitwel-eens-van-pas-zal-komen’ en
wilt u dat liever niet toevoegen
aan de afvalberg? Breng het mee
en tover het samen met Katrijn
van StyleMeGreen om tot nieuwe,
hippe en uiterst duurzame spullen!
Cupcaketorens, funky bloempotten of ecochique juwelen, het is allemaal
mogelijk.
Wilt u deelnemen aan de workshop, breng dan wat van die ‘spullen-dieooit-wel-eens-van-pas-kunnen-komen’ mee zoals oude bloempotjes
(12 à 14 cm), oude sokken, lapjes stof, servetten en restjes inpakpapier
met een leuke print, naald en draad, borden van verschillende grootte,
kleine glaasjes (type jenever of klein wijnglas), kopjes, klein en vrij smal
verfborsteltje, oude magazines, oude knopen, kroonkurken, …

Deelname is gratis maar wij vragen wel om in te schrijven vóór 13 maart.
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt tot 20 personen.
Organisatie: het gemeentebestuur van
Kortenberg en StyleMeGreen
Zondag 17 maart van 14 tot 17 u.
Administratief centrum, De Walsplein 30
in Kortenberg, zaal Blauwgrond
Meer info en inschrijven (vóór 13 maart):
Sonja Branson,
sonja.branson@kortenberg.be,
02 755 22 65 of tijdens de openingsuren van het milieuloket
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HUISZWALUWPROJECT
GEMEENTEBESTUUR

Wilt u graag dat er nog een familie huiszwaluwen zijn intrek zou nemen,
dan kunt u een gratis kunstnest aanvragen bij de gemeente Kortenberg.
De Intergemeentelijke Natuur-en Landschapsploeg (INL-ploeg) zal het
kunstnest komen ophangen.
Misschien bent u niet zo gelukkig met de gewoonte van de vogels om hun
uitwerpselen na te laten onder hun nest? Vermits zwaluwen beschermde
dieren zijn, mag u het nest niet verwijderen. De gemeente kan u helpen
met een gratis mestplankje dat door de INL-ploeg wordt opgehangen.
Een mestplankje is ongeveer 50 cm lang en 25 cm breed.
De bevestigingsmethode ziet u op de foto. De INL-ploeg komt ook langs
om het plankje schoon te maken indien nodig.
De huiszwaluw was vroeger een bekende en geliefde zomergast op het
platteland. Sinds de jaren ‘70 gaat hun aantal jaarlijks achteruit en dat
is zeer spijtig, want naast hun schoonheid en het lentegevoel dat deze
vogels oproepen, zijn het ook heel nuttige dieren.
De gemeente Kortenberg in samenwerking met Intergemeentelijk
Opbouwwerk voor het arrondissement Leuven (IGO) wil het project ter
bescherming van de huiszwaluw ook dit jaar graag verderzetten.
Wij vragen u om huiszwaluwnesten aan uw huis of gebouw te melden
aan de gemeentelijke milieudienst. Huiszwaluwen maken hun nest aan
de buitenkant van gebouwen, onder een overstekende dakgoot.
Om huiszwaluwen te beschermen zijn drie punten erg belangrijk:
• een veilige nestplaats (hoog en droog)
• de juiste bouwmaterialen (modder)
• voldoende voedsel (insecten)
Vermits zwaluwen in kolonies leven vestigen ze zich bij voorkeur vlakbij
bestaande nesten. Om de zwaluwen een handje te helpen, biedt de
gemeente de zwaluwnesteigenaars aan om extra kunstnesten op te
hangen met bijhorend mestplankje.

Hoe kunt u deelnemen aan het zwaluwenproject?
Heel eenvoudig: bezorg volgende gegevens aan de Milieudienst gemeente
Kortenberg, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg:
Naam, voornaam, woonplaats, aantal huiszwaluwnesten, aanvraag van
mestplankje(s) en/of kunstnest(en) (aantal doorgeven – het aantal kunstnesten per aanvrager is beperkt tot 2), e-mailadres en/of telefoonnummer.
De aanvragen moeten ten laatste op 15 maart bij de milieudienst zijn.
Plaatsen kunstnest
De INL-ploeg komt langs om het mestplankje en/of het kunstnest op te
hangen. Zij maken hiervoor gebruik van een hoogtewerker, die de
arbeider veilig tot op een hoogte van 16 meter kan brengen. Als u een
e-mailadres of telefoonnummer vermeldt, wordt u een paar dagen op
voorhand verwittigd wanneer de INL-ploeg juist zal langskomen. U
hoeft hiervoor niet thuis te blijven, maar zorg er wel voor dat de locatie
waar het nest moet opgehangen worden vlot toegankelijk is.
Meer informatie:
Dienst Milieu Kortenberg
02 755 22 65
sonja.branson@kortenberg.be
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ISOLATIEPREMIES PROVINCIE VLAAMSBRABANT
Premie voor superisolerende beglazing
• aanvullende premie voor superisolerende beglazing in bestaande woningen, bovenop de premies van de netbeheerder;
• wie een premie ontvangt van de netbeheerder ontvangt automatisch een aanvraagformulier van de provincie. Via dit aanvraagformulier kunt u
een basispremie van 10 euro/m² (max. 100 euro) of een verhoogde premie van 20 euro/m² (max. 500 euro) ontvangen;
• de verhoogde premie van maximaal 500 euro geldt voor huurwoningen of als het gezamenlijk belastbaar inkomen lager ligt dan 20.001 euro,
(aanslagjaar 2011-inkomsten 2010);
• de verhoogde premie van maximaal 250 euro geldt wanneer het gezamenlijk belastbaar inkomen tussen 20.000 euro en 50.490 euro ligt (aanslagjaar 2011-inkomsten 2010).
Meer info: www.vlaamsbrabant.be of wonen@vlaamsbrabant.be of 016 26 73 26
Premie voor dak- of zoldervloerisolatie voor kwetsbare doelgroepen
6 euro/m2 (Rd-waarde minstens 3,5 m²K/W), max. 720 euro
dakisolatie of zoldervloerisolatie via aannemer
(in bestaande woning )

7 euro/m2 (Rd-waarde minstens 4 m²K/W), max. 840 euro
8 euro/m2 (Rd-waarde minstens 4.5 m²K/W), max. 960 euro
3 euro/m2 (Rd-waarde minstens 3,5 m²K/W), max. 360 euro

dakisolatie of zoldervloerisolatie via aannemer
(in bestaande woning)

3,5 euro/m2 (Rd-waarde minstens 4 m²K/W), max. 420 euro
4 euro/m2 (Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W), max. 480 euro

De premie kan aangevraagd worden door:
1) OCMW’s die instaan voor de preﬁnanciering van dakisolatie bij de beoogde doelgroepen;
2) huurders, vruchtgebruikers of eigenaars die behoren tot de prioritaire doelgroepen:
• beschermde afnemers;
• personen die een uitnodiging ontvangen voor de LAC (lokale adviescommissie);
• personen met een actieve budgetmeter;
• personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds;
• personen die recht hebben op het Omnio-statuut: jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.306,86 euro, verhoogd met 3.018,84 euro per gezinslid;
• personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling;
• personen die OCMW-hulp krijgen voor onbetaalde facturen voor gas en elektriciteit.
• personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor;
3) verhuurders die deelnemen aan een sociaal dakisolatieproject van de Vlaamse overheid kunnen een premieaanvraag voor het restbedrag indienen.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be (Subsidies / Wonen en milieu),
leefmilieu@vlaamsbrabant.be of 016 26 72 78

AANGEPASTE FINANCIERENDE WATERHEFFING
Voor bedrijven die hun afvalwater op de riolering lozen verandert er
vanaf 2013 heel wat.
Sinds 1 januari werd namelijk een pakket aan maatregelen van
kracht waardoor de heﬃng op de waterverontreiniging het principe
‘de vervuiler betaalt’ op een correctere manier toepast.

Wat verandert er?
• Gewijzigde heﬃngsberekening voor rioollozers (de ‘ﬁnancierende
heﬃng’)
• Kostenaanrekening bij noodlozingen en tijdelijke lozingen
• Nieuwe omzettingscoëﬃciënten voor tien sectoren
Voor de meeste maatregelen is er een ruime overgangstermijn voorzien, zodat bedrijven op de nieuwe regeling kunnen anticiperen.
Meer informatie vindt u op www.kortenberg.be (Milieu / Water), de
volledige wetswijziging www.vmm.be/heﬃngen .
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WERELDWATERDAG
22 maart 2013
Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België schommelt tussen 120 en 130 liter per dag en per inwoner
maar wist u dat we daarnaast ook nog eens
gemiddeld 5.000 liter water per dag gebruiken
om ons te voeden (van productie tot verbruik)
en ons te kleden. Zo is er bijvoorbeeld voor het
maken van 1 kg rundsvlees 16.000 liter water
nodig en voor één jeansbroek is er 10.000 liter
water nodig.
We staan er niet meer bij stil, maar al dat water komt niet zomaar uit
de kraan. Het komt in de eerste plaats uit de natuur: uit sommige
waterlopen, maar vooral uit de bodem. Al dat water is uiterst kostbaar
want zonder kunnen we niet leven. Het kost ook heel wat moeite om
het veilig, zuiver en drinkbaar te krijgen en te houden en toch gaan we
er nog steeds te onzorgvuldig en respectloos mee om. Er wordt teveel
water verspild en vervuild en dit terwijl er 900 miljoen mensen in de
wereld geen toegang tot zuiver water hebben.

Hoe kunnen we ons kostbaar water sparen en beschermen? Hieronder
wat tips:
• Kies zuinige wastoestellen en was altijd met een volle wasmachine.
• Plaats een spoelonderbreker op het toilet.
• Gebruik waar het kan regenwater.
• Laat water niet onnodig lopen bij het tandenpoetsen, scheren of
handenwassen want zo bent u al snel 1 à 2 liter water kwijt.
• Repareer lekkende kranen: een kraan die lekt, verspilt ongeveer 5 à
6 liter water per dag.
• Installeer een spaardouchekop, zo bespaart u 40 à 50 % water.
• Gebruik geen pesticiden, zo beschermt u grondwater en oppervlaktewater.
• Giet geen schadelijke producten zoals bijvoorbeeld verf, lijm, geneesmiddelen in de gootsteen.
• Gebruik minder was- en schoonmaakmiddelen of gebruik ecologische
was- en schoonmaakmiddelen.
Wilt u weten hoeveel water u gemiddeld verbruikt en hoe u het kunt
beschermen? Ga dan naar www.watervoetafdruk.be.

KIES VOOR HOUT MET FSCLABEL

Meubelen, tuinmeubelen, bouwmaterialen, speelgoed, papier: we
worden omringd door producten die op basis van inlandse of tropische
houtsoorten worden gefabriceerd. Maar hoe kiest u hout dat de bossen
niet in gevaar brengt? Het FSC-label kan hierbij helpen.

Gelabelde producten
Tegenwoordig zijn niet alleen tropische houtsoorten FSC-gecertiﬁceerd,
maar ook hout uit verantwoord beheerde bossen uit gematigde klimaatzones, zoals eiken en beuken.

FSC-label (Forest Stewardship Council)
FSC waarborgt een verantwoorde exploitatie van de bossen door een
herplantingsplicht, zodat ze opnieuw groeien. Het label staat ook
garant voor het respect van de autochtone volkeren en werknemers en
voor de biodiversiteit. De kappingen die in FSC-bossen gebeuren,
mogen de biodiversiteit, de ecosystemen en de andere ecologische
waarden van het bos niet in het gedrang brengen. De exploitatie moet
ook economisch leefbaar zijn. Het gebruik van chemische middelen
zoals pesticiden of meststoﬀen en van ggo’s (genetisch gewijzigde
organismen) is streng gereglementeerd.

Valse labels
Opgelet voor vindingrijke labels als ‘afkomstig van beheerde bossen’ of
‘respecteert het milieu’, die geen enkele waarde hebben. De prijs is
ongetwijfeld aantrekkelijk, maar u werkt mogelijk mee aan de uitroeiing van een boomsoort.
Besluit
Geef de voorkeur aan inlandse producten om de transportimpact zo
klein mogelijk te houden. Als u toch een tropische houtsoort kiest, eis
dan dat de certiﬁcering op het product of op de factuur staat.

Zoeklicht · Kortenberg
maart 2013

11

Openbare werken
VERVANGING VAN LODEN WATERLEIDINGEN DOOR IWVB IN KORTENBERG
Vanaf eind 2013 mag 1 liter leidingwater niet meer dan 10 microgram
lood bevatten. Vandaag ligt die norm op 25 microgram per liter.
In het kader van de nieuwe loodnorm engageert IWVB zich om de nog resterende loden aansluitingen tussen de kraan in het voetpad en de private
installatie (na de watermeter) gratis te vervangen. Indien nodig wordt de
meter zelf ook vervangen. Vivaqua, die deze werkzaamheden in Kortenberg
gratis uitvoert in opdracht van IWVB, stuurt hiervoor medewerkers op pad
die de situatie ter plaatse evalueren. Vivaqua bezoekt enkel de woningen
waarvan de situatie onbekend of onduidelijk is. Bij afwezigheid krijgt u een
folder en begeleidende brief in de bus waarin gevraagd wordt om tijdens de
kantooruren contact op te nemen met de looddienst op 02 711 56 00. Indien
er lood wordt vastgesteld neemt deze dienst later contact op met u om de
werken in te plannen.
Tip: vraag steeds de badge van de vertegenwoordiger vooraleer u hem
de woning laat betreden.

Hoe ziet u of uw leidingen nog in lood zijn?
• de aansluiting is van metaal en aan de basis grijs van kleur (kan
geschilderd zijn)
• lood is relatief zacht waardoor de leidingen vaak in bochten gelegd
werden
• loden leidingen vertonen meestal verdikkingen/vernauwingen aan
koppelstukken van kranen en andere
• aantikken met een voorwerp geeft een doﬀe klank
Kreeg u tegen de zomer van 2013 nog geen bezoek of brief van een
Vivaqua-beambte en meent u nog loden leidingen te hebben voor de
watermeter, neem dan zeker contact op met bovenstaand nummer.
Eventuele loden leidingen na de watermeter (private kanalisatie) worden best ook vernieuwd door een ‘loodgieter’ (voor zover deze benaming nog klopt), zij het op eigen kosten.
Voor meer info: www.vivaqua.be

OCMW
HEBT U RECHT OP EEN VERWARMINGSTOELAGE?
Mensen met een laag inkomen kunnen via het OCMW een beroep doen
op de verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. Hierdoor
kunnen ze een deel van de hogere energiekosten opvangen. De verwarmingstoelage moet aangevraagd worden bij het OCMW van uw
gemeente binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.
Hebt u een laag inkomen of ondervindt u problemen om
uw verwarming te betalen, neem dan contact op met het
OCMW, dat zal nagaan of u in aanmerking komt voor de
verwarmingstoelage.

Wat brengt u mee? Kopie van de leveringsfactuur of -bon, identiteitskaart, aanslagbiljet van de belastingen en een klevertje van de mutualiteit.
De sociale dienst van het OCMW is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag van 9 tot 11.45 u.
Ook op maandagavond van 17 tot 19 u. is er permanentie.
OCMW Kortenberg, De Walsplein 30, Kortenberg
socialedienst@ocmwkortenberg.be, 02 755 23 25
Meer info: www.ocmwkortenberg.be

BEDANKT OCMWVRIJWILLIGER!

Een kleine attentie die de vrijwilligers tijdens het vorige vrijwilligersfeest ter
bedanking mochten ontvangen.

Het OCMW doet regelmatig beroep op
vrijwilligers. Dit gaat van hulp in De
Kapstok, tot hulp bij de maaltijden in het
dienstencentrum, vervoer voor de Minder
Mobielen Centrale, … Zonder vrijwilligers staat het OCMW nergens.
Van 2 tot 10 maart 2013 is het de Week
van de Vrijwilliger en naar jaarlijkse gewoonte

grijpt het OCMW deze gelegenheid aan om de vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Hiervoor organiseert het OCMW op vrijdag 1 maart
een breugeliaans buﬀet waarop alle vrijwilligers en hun partners zijn
uitgenodigd.
Als u ook graag als vrijwilliger wilt meedraaien binnen het OCMW,
aarzel dan niet om contact op te nemen met Heidi Janssens, via
heidi.janssens@ocmwkortenberg.be of op 0491 996 227.
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Dienstencentrum Dry Coningen
WAT KAN DE NOTARIS VOOR U DOEN?
Dinsdag 26 maart van 13.30 tot 15.30 u. – Gratis
OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg
Info en inschrijvingen(vóór 22 maart):
Geert Gevers, 0491 996 224
Chris Van Opstal, 0491 996 226
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

Tijdens deze infonamiddag komt notaris Bruno Mariens een woordje
uitleg geven over schenkingen en erfenissen. Waarvoor kunt u terecht
bij de notaris? Kunt u een notaris vrij kiezen? Wat kan een notaris voor
u doen in verband met familierecht, erfrecht, schenking, enzovoort.
Al uw vragen zijn welkom tijdens dit infomoment.

Politie
VERMINDER DE KANS OP DIEFSTAL UIT UW VOERTUIG
Ieder jaar worden er in België gemiddeld 80.000 diefstallen uit voertuigen
geregistreerd door de politiediensten. Binnen de politiezone HerKo
bedroeg in 2012 het aantal geregistreerde diefstallen uit voertuigen
ongeveer 120, met een piek van bijna 40 diefstallen in september. Eind
september werden twee verdachten aangehouden, waarvan één zich nog
steeds in voorhechtenis bevindt. Aangezien in januari opnieuw een hoog
aantal diefstallen uit voertuigen werd gemeld, vindt u hieronder enkele
preventietips om de kans op diefstal uit uw voertuig te verminderen.
Veilig parkeren
Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige
plaats, die goed verlicht is en niet afgelegen.
Waardevolle voorwerpen
• Neem alle waardevolle voorwerpen uit de wagen zoals gps, portefeuille, gsm, laptop, handtas, jas, fototoestel, … Alles wat u niet
kunt meenemen wanneer u uw wagen parkeert, bewaart u het best
uit het zicht, bijvoorbeeld in de koﬀer. Doe dit bij voorkeur vóór u
met uw wagen vertrekt, zodat men op uw bestemmingsplaats niet
ziet wat u allemaal in uw wagen achterlaat.
• Verwijder de gps-houder en veeg de zuignapafdruk uit.
• Schakel draadloze technologieën zoals blue-tooth en wiﬁ uit zodat
potentiële dieven deze signalen niet kunnen opvangen en op deze
manier weet krijgen van de aanwezigheid van waardevolle voorwerpen in uw voertuig.
• Maak een inventaris van al uw waardevolle voorwerpen: noteer
onder meer het merk, type, serienummer, IMEI-nummer van uw
gsm en neem foto’s. Zo beschikt u in geval van diefstal toch over een
gedetailleerde beschrijving. Voor de politie zijn deze gegevens
belangrijk wanneer zij gestolen goederen terugvindt.

Bron: Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

• Neem altijd alle boorddocumenten mee (inschrijvingsbewijs,
gelijkvormigheidsattest, keuringsbewijs, verzekeringsdocument).
Gestolen boorddocumenten worden immers gebruikt bij verzekeringsfraude en autozwendel. Het is ook aan te raden om kopieën van
de boorddocumenten thuis te bewaren zodat men in geval van diefstal toch over heel wat informatie beschikt.
Afsluitgedrag
• Sluit bij het verlaten van de wagen alle ramen en deuren goed af en
controleer steeds of uw wagen wel degelijk op slot is (ook indien het
voertuig op privéterrein staat). Vergeet ook de koﬀer en het open
dak niet af te sluiten.
Indien u toch slachtoﬀer wordt van een diefstal uit voertuig, contacteer
dan onmiddellijk het nummer 101 zodat de politie ter plaatse vaststellingen kan doen.
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NIEUW POLITIECOLLEGE EN POLITIERAAD VOOR LOKALE POLITIE HERKO
Omdat de politiezone HerKo een meergemeentezone is, worden de bevoegdheden van de schepencolleges en de gemeenteraden van de gemeenten
Herent en Kortenberg inzake organisatie en beheer van het politiekorps uitgeoefend door respectievelijk het politiecollege en de politieraad.

Politiecollege
Het politiecollege, bestaande uit de twee burgemeesters van de gemeenten, wordt sinds begin 2013 gevormd door burgemeester Chris Taes
(CD&V) van Kortenberg, die momenteel voorzitter is van het politiecollege en van de politieraad, en burgemeester Marleen Schouteden
(N-VA) van Herent. Dit bestuursorgaan is bevoegd om beslissingen te
nemen met betrekking tot personeelszaken en uitgaven van de
zone. Daarnaast wordt het college door de korpschef zoveel mogelijk
geïnformeerd over de werking, de resultaten en het zonaal veiligheidsbeleid van het korps. Het politiecollege vergadert ongeveer twee keer
per maand, samen met de korpschef en de secretaris van de zone.
Politieraad
De politieraad neemt een aantal bevoegdheden van de gemeenteraden
van beide gemeenten over inzake personeel (onder andere vacantverklaringen van functies, aanwervingen en benoemingen) en ﬁnanciën
(onder andere goedkeuring van begrotingen en rekeningen). Daarnaast
wordt ernaar gestreefd de politieraadsleden zo goed mogelijk in te
lichten over de werking en de resultaten van de zone. De politieraad
vergadert ongeveer vijf keer per jaar.
Op 31 januari legden de verkozen politieraadsleden hun eed af en werd
de nieuwe politieraad van de politiezone HerKo geïnstalleerd. Deze
politieraad is samengesteld uit 19 politieraadsleden: de burgemeesters
van beide gemeenten, negen gemeenteraadsleden van de gemeente
Herent en acht gemeenteraadsleden van de gemeente Kortenberg.

Politieraadsleden van de gemeente Kortenberg
(exclusief de burgemeester):
René De Becker (CD&V)
Bart Nevens (N-VA)
Francis Peeters (CD&V)
Stef Ryckmans (Open Vld)
Willy Trappeniers (Open Vld)
Mia Vandervelde (GROEN)
Harold Vanheel (N-VA)
Koen Van Roey (CD&V)

Politieraadsleden van de gemeente Herent
(exclusief de burgemeester):
Tom Denon (Herent 21)
Luk Draye (Sp.a)
Willy Kuijpers (N-VA)
Kristin Lercangé (CD&V)
Christian Parmentier (GROEN)
Lutgart Rampelbergh (N-VA)
Jan Schelstraete (Open Vld)
Bob Vandamme (N-VA)
Wouter Vlassak (N-VA)
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Digitale week 2013
Hebt u het gevoel nog niet helemaal mee te zijn met het digitale tijdperk? Wilt u meer te weten
komen over de nieuwe digitale toepassingen? Tijdens de Digitale Week kunt u uw kennis bijspijkeren.
Noteer volgende data en activiteiten in uw kalender en als u één of meerdere van de workshops wil
bijwonen, schrijf u dan zo snel mogelijk in:
4.

WORKSHOPS EN MEER …

Fotoboek maken
U leert hoe u de gratis software om een fotoalbum te maken installeert op uw pc, en hoe u het fotoalbum aanmaakt en kunt bestellen
en betalen via internet.
Maandag 22 april van 9.30 tot 12.30 u.
Woensdag 24 april van 13.30 tot 16.30 u.
Fotoshow maken (Photo Story)
Photo Story 3 voor Windows van
Microsoft kan gratis worden gedownload van het internet. Na de installatie
leert u foto’s importeren en bewerken.
U leert titels en eﬀecten invoegen,
commentaar of muziek toevoegen en
zoomeﬀecten toepassen. De show
wordt opgeslagen en aangepast om af
te spelen met Windows Media Player.
Daarna leert u hoe u alles op dvd of cd-rom brandt om de fotoshow
af te spelen op uw tv.
Maandag 22 april van 13.30 tot 16.30 u.
Dinsdag 23 april van 9.30 tot 12.30 u.
Windows 8 (Voordracht)
Sinds eind 2012 is Windows 8 beschikbaar. Met zijn ‘tegels-venster’
doet deze Windows denken aan een tablet-computer, dus met aanraakscherm en vingerbeweging. Toch kunt u nog altijd de muis blijven gebruiken. Maar u ziet ook geen startknop en geen bureaublad
met icoontjes. In deze voordracht krijgt u een goed overzicht van wat
Windows 8 inhoudt. Zo kunt u met kennis van zaken beslissen of het
de moeite loont om over te stappen.
Vereiste voorkennis: basiskennis pc.
Dinsdag 23 april van 13.30 tot 16.30 u.
Fietsroutes
De laatste tien jaar zijn er in Vlaanderen veel leuke ﬁetsroutes ontworpen. Alle nodige informatie hierover is te vinden op het internet.
In deze les komt u te weten hoe u ﬁetsroutes in alle provincies kunt
terugvinden, waar u kunt starten en de wagen kunt achterlaten, waar
u even kunt afstappen om bij te tanken, wat de bezienswaardigheden

onderweg zijn. U kunt uitgewerkte ﬁetsroutes volgen, maar u kunt
ook zelf een route uitstippelen op het knooppuntennetwerk.
Woensdag 24 april van 9.30 tot 12.30 u.
Gratis telefoneren met Skype
Gratis telefoneren via het internet is vooral nuttig voor personen met
familie of vrienden in het buitenland. U leert hoe u de Skype software
downloadt en installeert op uw computer, hoe u de privacy-instellingen aanpast, hoe u een adresboek aanmaakt en hoe u belt, ook
hoe u met een videocamera uw gesprekspartner kunt zien. U kunt
ook bellen naar een telefoonnummer – heel wat goedkoper dan
gewoon telefoneren.
Donderdag 25 april van 9.30 tot 12.30 u.

GEMEENTEBESTUUR

Organisatie van deze workshops:
gemeente Kortenberg in samenwerking met Seniornet Vlaanderen
Praktisch
• Al deze workshops gaan door in de Raadzaal van het
Administratief Centrum.
• Voor alle workshops geldt een maximum van 12 deelnemers,
behalve voor:
• Pc-dokter (helpdesk): op afspraak
• Smartphone (voordracht): geen beperking
• Tablet (voordracht): geen beperking
• Wees er dus snel bij, want volzet is volzet!
• Deelnemen aan deze workshops kost € 3 per workshop voor
inwoners, € 6 per workshop voor niet-inwoners van Kortenberg.
Meer info over deze workshops en inschrijven (verplicht):
uitsluitend telefonisch op het nummer 02 755 22 40
Opgelet: inschrijven vanaf maandag 11 maart om 9 u. – enkel
telefonische inschrijvingen worden aanvaard en eerder inschrijven is
niet mogelijk.
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WORKSHOPS EN MEER …

10
Pc-dokter (helpdesk)
Als u problemen hebt met uw computer en u vindt zelf geen oplossing,
kunt u hier hulp krijgen. Er is geen vastgelegd programma. Iedereen is
welkom met zijn eigen probleem, dat u uitlegt aan de ‘pc-dokter’ die
samen met u naar oplossingen zoekt. U kunt hier terecht met problemen bij het printen, rare boodschappen die u niet verstaat, vragen over
internet, mails, Word, foto’s, antivirus, kortom al wat niet lukt. Als het
over een laptop gaat brengt u deze best ook mee.
Donderdag 25 april tussen 13.30 tot 16.30 u. – op afspraak
Is een smartphone gemakkelijker dan een gsm? (voordracht)
Als uw gsm versleten is, koopt u er dan een nieuwe of koopt u een
smartphone? De prijsverschillen zijn niet meer zo groot. Een smartphone heeft geen toetsen maar een aanraakscherm. Hij heeft geen
menu’s zoals een gsm en geen toetsen met functies die continu veranderen. Behalve telefoneren en sms-en kunt u er ook foto’s mee

nemen, uw agenda bijhouden, op het internet gaan, e-mailen, apps
downloaden en installeren en nog veel meer.
Vrijdag 26 april van 9.30 tot 12.30 u.
Waarom een tablet kopen? (voordracht)
In deze voordracht worden de meest courante functies van tablets uitgelegd en wat daar komt bij kijken. Het beste is dat u thuis WiFi hebt.
Dan kunt u beginnen met internet: de krant lezen, de buienradar raadplegen, ideeën sprokkelen voor uw vakantie – de mogelijkheden zijn
onbeperkt. Maar u kunt ook e-mailen, skypen, een facebook opzetten,
zelfs uw agenda heeft er zijn plaatsje. Er zit ook een e-reader in waarmee u heel vlot iets kunt opzoeken in de handleiding van uw tablet of
een boek lezen. Veel kan meteen, voor andere functies moet u eerst een
app downloaden en installeren.
Vrijdag 26 april van 13.30 tot 16.30 u.

Je zal er ook een e-reader
kunnen proberen. Dat is een
compacte digitale lezer waar
tientallen boeken in passen.
Wie weet wil je na de kennismaking toch ook snel een
e-reader in huis…

ELEKTRONISCHE
IDENTITEITSKAART

Bij de dienst Burgerzaken in het Administratief Centrum verneemt u
van welke e-services u gebruik kunt maken en wat u allemaal met
uw eID (elektronische identiteitskaart) kunt doen.

Van zaterdag 20 april tot en met vrijdag
26 april, tijdens de gebruikelijke openingsuren
van de dienst Burgerzaken.

Noteer alvast dat het Dienstencentrum van Kortenberg van 15 april
tot 13 mei (vijf maandagvoormiddagen) een cursus internet voor
beginners organiseert.

OOK DE BIB GAAT DIGITAAL!

Zit gamen je in het bloed? Of
wil je graag eens weten of je
een getalenteerde gamer kan
zijn? Kom vanaf zaterdag
20 april naar de jeugdafdeling van de Bib. In het kader
van de Digitale Week stelt de
Foto: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
Bib enkele spelconsoles ter
beschikking samen met verschillende games. Kom je snelheid, sluwheid of evenwichtsvermogen uittesten en neem het op tegen je
vrienden.

NOG MEER
WETEN?

GEMEENTEBESTUUR

Foto: Ambro / FreeDigitalPhotos.net

GEMEENTEBESTUUR

U leest er alles over in het aprilnummer
van Zoeklicht.
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Prikbord
HET MYSTERIE VAN DE EVERBERG ONTRAFELD?
Volgens verschillende geschiedschrijvers zouden de Heren van Everberg
in de middeleeuwen (11de – 12de eeuw) een versterking gehad hebben
op een heuvel ten zuidwesten van de dorpskern van Everberg. Deze
heuvel wordt nu nog de Everberg genoemd (ook te zien op de voorpagina van Zoeklicht februari). Hiervoor steunt men niet enkel op de
plaatsnaam, maar ook op de vorm van deze heuvel. Zoals Frans Maes
schreef: ‘een afgeknotte kegel met ongewoon steile wanden, en met een
cirkelvormige, boven het omliggende landschap uitstekende kroon, waar
middenin een besloten inzinking te bespeuren is als van kelders die ingezakt zijn’. Wijlen Dr. J. De Meulemeester, archeoloog aan de universiteit
van Gent, stelde na een bezoek ter plaatse dat het om een zogenaamde
ringwalversterking gaat. Een dergelijke versterking bestond uit een wal
van hout en aarde, met één toegangspoort en een uitkijktoren. Van
dergelijk type middeleeuwse versterkingen zouden er nog maar drie
min of meer intact bewaard zijn gebleven in heel België. Aan de voet
van deze heuvel zou een kerk gestaan hebben, toegewijd aan het
Heilige Kruis. De huidige Kruisborrekapel, op de hoek van de Boeyendaal- en
de Kruisborrestraat, zou hieraan herinneren. Ook zou in deze buurt een
boerderij gestaan hebben, namelijk het Hof ten Booiendaal. Zowel de
Kruisborrekapel als het verdwenen Hof van Booiendaal zijn aanwijzingen dat
aan de voet van de Everberg de nederzetting van de Heren van Everberg kan
gelegen hebben.
Tot nu toe heeft men echter nog nooit harde bewijzen gevonden dat op
de Everberg inderdaad een middeleeuwse versterking heeft gestaan en
dat de Heren van Everberg aan de voet van die heuvel woonden. Hierin

Foto: Hendrik Trappeniers

wil de Archeologische Werkgroep Kortenberg van het Erfgoedhuis Kortenberg
vzw verandering brengen. In het kader van de viering ‘900 jaar Everberg’
werd een project opgestart om na te gaan of die beweringen een kern
van waarheid bevatten. Het onderzoek bestaat zowel uit een historisch
als een archeologisch onderzoek. Daarbij is het niet de bedoeling om
opgravingen uit te voeren, maar wel om moderne methoden en technieken toe te passen waarbij niet in de bodem moet gegraven worden.
Dit project wordt ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant en de
gemeente Kortenberg. Ook lokale vrijwilligers kunnen een steentje
bijdragen. Geïnteresseerden kunnen daarvoor contact opnemen via
walter.sevenants@skynet.be. Ook wanneer u weet zou hebben van
vroegere archeologische vondsten op en rond de Everberg, kunt u dit
via dat e-mailadres laten weten. Alle hulp is welkom!

GEZONDHEIDSENQUÊTE 2013
Voor het uitvoeren van een doeltreﬀend gezondheidsbeleid, dat dicht aanleunt bij de werkelijke behoeften van de bevolking, moet de overheid een beroep kunnen doen op volledige en betrouwbare informatie over de gezondheidstoestand van de burgers. Bovendien moet dergelijke informatie herhaaldelijk
verzameld worden om eventuele verbeteringen of nieuwe problemen te kunnen vaststellen. Daarom
organiseert het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid sinds 1997 om de vijf jaar een Gezondheidsenquête
bij de Belgische bevolking
Zo’n 6.000 huishoudens – 10.750 personen – in het hele land werden uitgeloot om deel te nemen aan de
nationale Gezondheidsenquête die het hele jaar door zal lopen, waaronder ook meerdere huishoudens uit
Kortenberg. Mogelijk werd of wordt dus ook u per brief uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In dat geval zal één van de
oﬃciële enquêteurs
contact opnemen om een afspraak te maken voor een interview. Maximaal vier leden van een huishouden kunnen ondervraagd worden. Afhankelijk van
de leeftijd en de gezondheidstoestand zal het 20 minuten tot een uur per persoon duren om de enquête te voltooien. De ingezamelde informatie blijft
uiteraard strikt vertrouwelijk en de gegevens worden volledig anoniem behandeld.
Meer informatie: www.gezondheidsenquete.be of op het gratis nummer 0800 137 10, van maandag tot en met vrijdag, telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 16 u.
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DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING HEET VOORTAAN DE WATERGROEP
Sinds 1 januari 2013 heeft de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening (VMW) een nieuwe naam: De
Watergroep. Haar kerntaak blijft om haar klanten 24 uur
per dag, 7 dagen op 7 van gezond en lekker drinkwater te
voorzien. Daarnaast heeft De Watergroep ook een

uitgebreid dienstenaanbod op het vlak van gemeentelijk
afvalwaterbeheer en maakt ze industriewater op maat
voor bedrijven.
De medewerkers van De Watergroep blijven steeds tot uw
dienst op de gekende contactadressen.
Meer info: www.dewatergroep.be

WETTELIJKE VERPLICHTING VOOR PAARDACHTIGEN OP DE WEIDE: OFWEL KUNNEN OPSTALLEN,
OFWEL BESCHIKKEN OVER BESCHUTTING
Sinds 10 januari 2013 voorziet de wet op het dierenwelzijn uitdrukkelijk
dat alle paardachtigen (paarden, ponys, ezels, …) die buiten worden
gehouden, moeten kunnen opgestald worden of, indien dit niet het

geval is, moeten beschikken over een natuurlijke beschutting of een
schuilhok. Tegelijkertijd verdubbelen de boetes voor overtredingen van
de wet op het dierenwelzijn.
Meer info: www.vlaamspaardenloket.be

OXFAM TRAILWALKER

JANUARI IN BEELD

De zesde Belgische editie van Oxfam Trailwalker is een internationale
solidaire teamuitdaging waarbij teams van vier stappers op 24 en
25 augustus 2013 samen in minder dan 30 uur 100 km aﬂeggen in de
Hoge Venen. Elk team zamelt minstens € 1.500 in voor de projecten van

1

Oxfam-Solidariteit. In de aanloop naar dit evenement worden informatiesessies en regelmatig ook wandeltrainingen georganiseerd. De kick-oﬀ
wandeling vindt op zondag 10 maart plaats in Brussel.
Alle info: www.oxfamtrailwalker.be

2

1 Op 1 januari werden naar jaarlijkse gewoonte de Kortenbergse sportkampioenen gehuldigd in de Raadzaal van het Administratief Centrum.
2 Tijdens de tweedaagse workshop ‘A Muppet Show’ werden de origineelste poppen gemaakt. Op het einde van deze workshop werd een knotsgek poppenspektakel georganiseerd voor de ouders.
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

JEUGDBOEKENWEEK: EEN ZEE VAN TIJD
De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang
zetten scholen, bibliotheken, boekhandels en culturele centra de mooiste boeken in de kijker.
De Jeugdboekenweek 2013 vindt plaats van 2 tot 17 maart. Jaarlijks heeft de Jeugdboekenweek een ander thema. Dit jaar is het thema ‘Een zee van tijd’.
Op zaterdag 2 maart van 10 tot 12 u. start de Jeugdboekenweek in de Kortenbergse Bib.
Alle kinderen van 4 tot 10 jaar worden dan verwacht in de Bib voor een verhalenmarathon.
De mooiste verhalen over tijd worden uit de kast gehaald en voorgelezen. Voor wie graag
knutselt is er volop gelegenheid.
De Jeugdboekenweek is één van die periodes in het jaar dat de Bib extra (jong) volk over
de vloer krijgt. Een twintigtal klassen van verschillende scholen gaan naar de Bib om het
boekenspel te spelen. Meisjes en jongens van het 3de en 5de leerjaar spelen ‘Loewie en het
mysterieuze spook’. Auteur Kristien Dieltiens schreef een spannend vervolgverhaal. Via de
opdrachten van het bibspel kan je Loewie en Janne vooruit helpen in de tijd.
Zet de tijd stil, zoek het juiste verhaal en laat het voor altijd duren.
Zaterdag 2 maart van 10 tot 12 u.
De Bib, Kortenberg
Info: bibliotheek@kortenberg.be
(De Bib)

GEMEENTEBESTUUR

RACHEL FREDERIX IN DE BIB
Met haar stem en haar boekjes zijn duizenden peuters en
kleuters opgegroeid. Thuis, op school, bij oma en opa. Het
kattenverhaal is voor Rachel Frederix afgerond maar de
drang en het plezier om voor kinderen te schrijven zijn
gebleven.
Binnenkort verschijnt haar eerste prentenboek ‘Het meisje
dat geen tranen had’ met prachtige, sfeervolle illustraties
van Tamar Rebmann.

De uitgeverij organiseert een feestelijke voorstelling in de Bib met een hapje en
een drankje. Je bent van harte welkom. Schrijf je vooraf in in de Bib.
Zondag 24 maart, 11 u.
De Bib, Kortenberg
Vooraf inschrijven in de Bib
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(Jeugddienst)
GEMEENTEBESTUUR

BUITENSPEELDAG

Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 27 maart, want dan
is het weer Buitenspeeldag! Nickelodeon en Ketnet staken tussen 13 en
17 u. hun programma’s en de schermen gaan helemaal op zwart. Wat
nu? Dat is duidelijk: naar buiten gaan en spelen! Op en rond de speeltuin
van GC Colomba kan je meedoen met de vele activiteiten en speel je 101
spelletjes. Kom zeker langs en speel mee!
Woensdag 27 maart van 13 tot 17 u.
Speeltuin GC Colomba, Kortenberg
Gratis
Info: 02 755 22 85 – jeugddienst@kortenberg.be

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

BUURTFEESTEN IN DE LIFT

Er leeft heel wat in Kortenberg. Het toenemend aantal buurtfeesten
bewijst dat mensen mee willen bouwen aan een aangenaam buurtklimaat.

In 2012 vonden er maar liefst 22 buurtfeesten plaats in Kortenberg.
Een buurtfeest is de ideale manier om je buren beter te leren kennen.
Voor een gemeente met veel inwijkelingen zoals Kortenberg is het ook
een kans om de integratie van nieuwkomers in de lokale gemeenschap
te bevorderen.
Het gemeentebestuur vindt dan ook dat buurtcomités net zoals de vele
verenigingen voldoende gemeentelijke ondersteuning verdienen.
Naast de subsidie van € 125, kan men ook beroep doen op logistieke
steun zoals tafels en stoelen.
Will je ook graag nieuw leven blazen in je buurt, neem dan gerust
contact op met de cultuurdienst op het nummer 02 755 22 82 of
cultuur@kortenberg.be

(Jump-up)

JUMPUP'S 7DE JAARSHOW: JUST FOR FUN
Al wekenlang zijn de leden van de Kortenbergse ropeskippingclub Jump-up hard aan het trainen om op
zaterdag 2 en zondag 3 maart een spetterend
optreden neer te zetten. Al onze skippers staan te popelen om weer het beste van zichzelf te geven. Dit jaar
staat de show in het teken van ‘fun’, want dat is waar het
bij Jump-up om draait: plezier maken in de touwen.
Iedereen is dus van harte welkom, want het belooft zoals
ieder jaar weer een heus touwenspektakel te worden!

Zaterdag 2 maart om 19 u. (deuren 18 u.)
Zondag 3 maart om 14.30 u. (deuren 13.30 u.)
GC Colomba, Kortenberg
Volwassenen € 10 (vvk € 8)
Kinderen (3-11 jaar) € 5 (vvk € 3)
Info: www.jump-up.be – info@jump-up.be –
02 759 35 23
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(Bonzaï)

BONZAÏ GAAT VERDER … OP WEG NAAR PASEN
Op zondag 3 maart wil Bonzaï samen met jongeren, volwassenen,
senioren, gezinnen,… op weg naar Pasen. Bonzaï laat zich hierbij
inspireren door Broederlijk Delen. Vanaf 10 u. is iedereen welkom in de
Oude Abdij.
Om 10.30 u. staan ze even stil bij de campagne van Broederlijk Delen
en willen ze, ieder op zijn/haar manier, creatief en/of inhoudelijk aan
de slag. Ze sluiten hier om 11.30 u. bij aan met een eigentijdse viering
in de gezellige Meditatieruimte van de Oude Abdij. Om 12.30 u. sluit
Bonzaï zijn tweede Bonzaï-activiteit af met een koﬃestop ten voordele
van Broederlijk Delen.
Heb je zin om midden in de Veertigdagentijd op een eigentijdse wijze
samen stil te vallen? Of kom je graag wat meer te weten over Broederlijk
Delen? Wees welkom! Graag tot dan!

Zondag 3 maart vanaf 10 u.
Oude Abdij, Kortenberg
Info: www.bonzaiwerking.be –
bonzai.kortenberg@gmail.com –
Svenja Roevens 02 757 12 43

(Broederlijk Delen Kortenberg i.s.m. Chiro Erps-Kwerps, catechese Erps-Kwerps en Meerbeek, Bonzaï)

KOFFIESTOPS VASTENCAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN
Met de campagne ‘Geef Molly een kans ... en stop de honger’ wil
Broederlijk Delen dit jaar het land Oeganda en de hongerbestrijding op
lange termijn in de kijker plaatsen.
Daarbij staat de 32-jarige vrouw Molly symbool voor de vele boerenfamilies in Noord-Oeganda die de handen uit de mouwen steken om
hun akkers opnieuw vruchtbaar te maken en zo de honger te bestrijden.
Niet zo evident in een gebied dat 20 jaar lang geteisterd werd door

oorlog en gewapende conﬂicten, waardoor veel landbouwkennis verwaterd is en er geen gereedschap om te boeren of geld om koeien of
geiten te kopen is. Broederlijk Delen wil samen met zes NoordOegandese partnerorganisaties Molly en 13.000 andere gezinnen in
Noord-Oeganda een kans geven in de strijd tegen de honger. Voldoende
voedsel voor de bevolking, het hele jaar door, is het streefdoel.
Ook dit jaar worden in Kortenberg verschillende koﬃestops georganiseerd:
• Zondag 3 maart: Bonzaï: tussen 12 en 13 u. (aansluitend op de
viering van 11.30 u.) in de Oude Abdij
• Zaterdag 9 maart: Catechese Erps-Kwerps: vanaf 20 u. (aansluitend op de viering van de kruisoplegging) in de kerk van Kwerps
• Zaterdag 16 maart: Administratief Centrum Kortenberg
• Donderdag 21 maart: Markt Kortenberg
Toon je warm hart en laat je door de geur van heerlijke verse wafels
naar een smakelijk tasje koﬃe ten voordele van het Zuiden leiden. Jij
komt toch ook?
Info: www.broederlijkdelen.be,
Svenja Roevens: 02 757 12 43,
Goedele Mues-Janssens: 02 759 28 31,
Myriam Craenen-Gulinck: 02 759 26 55
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(Wielertoeristenclub ‘t Wieltje Kortenberg vzw)

START NIEUW FIETSSEIZOEN
Iedereen is hartelijk welkom bij wielertoeristenclub WTC ‘t Wieltje Kortenberg vzw voor een
nieuw ﬁetsseizoen 2013. Van de boodschappenﬁets of elektrische ﬁets tot de gewone of
ultralichte raceﬁets, van ontspannend recreatief
tot steviger sportief, er is voor elk wat wils.
Volgens kruissnelheid in vijf verschillende groepen maar vooral in een
gezellige sfeer ﬁetst u langs de mooiste ﬁetsroutes in onze regio. De
club biedt je pechhulp onderweg en een veilige gids aan de kop van elk
peloton. Stijlvol uitgerust in mooie clubkleuren en veilig gedisciplineerd
op de baan ﬁetst elke groep richting einddoel. Een gezellig terrasje na
de rit zorgt voor de gepaste sfeer.
Vanaf zaterdag 3 maart
Info: www.wtc-twieltje.be

(vtbKultuur Kortenberg)

MET DE RED STAR LINE NAAR AMERIKA
Voordracht door Alex Van Haecke
Auteur en schrijver Alex Van Haecke evoceert het verhaal van de emigratie naar De Verenigde Staten van Amerika begin vorige eeuw, via de
schepen van de toen succesvolle rederij Red Star Line. Het gelijknamige
boek is een gevoelige uitbreiding van het materiaal waarmee de auteur
in 2006 zijn theaterproductie ‘De Red Star Line, evocatie van een merkwaardig tijdperk’ creëerde. Het stuk liep tot in 2008, kende 132 succesvolle voorstellingen in Theater Zeemanshuis in Antwerpen en kreeg
zeer lovende commentaren.
Omdat er over die periode nog veel meer te vertellen valt, ging Van
Haecke op zijn elan door, deed hij nog meer research over dat tijdperk,
onder meer ‘la belle époque’, de industriële revolutie, de op gang
komende ‘vooruitgang’, de pogroms in Polen en Rusland. Hij besteedde
ook aandacht aan ‘de artiest van het volk’ Eugeen Van Mieghem die
sinds kort pas echt in de belangstelling staat en momenteel een hype
is in de USA.
Van Haecke vertelt het verhaal via enkele prototypes van landverhuizers. Waarom wilden ze emigreren en hoe ging dat in zijn werk? Met
hen gaan we ook mee aan boord van de Vaderland II, die op 22 december 1906 vanuit Antwerpen naar New York vertrok, komen we aan in
Manhattan en worden we mee overgezet met de ferryboot naar Ellis
Island. Daar werden de emigranten aan een strikte controle onderworpen

vooraleer ze in ‘het land van belofte’, dat van ‘melk en honing’, binnen
mochten. Vanwege het feit dat er vanuit gans Vlaanderen in die periode
enkele tienduizenden mensen via de Red Star Line naar Amerika zijn
geëmigreerd is dit verhaal er een dat eenieder aanbelangt
In het najaar bezoekt vtb Kultuur het nieuwe museum van de Red Star
Line in Antwerpen en in 2014 reizen de leden samen naar New York, de
emigranten achterna.
Vrijdag 8 maart om 20 u.
OC Berkenhof
€ 5, leden: € 4
Info: www.vtbkultuur.be/kortenberg, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be
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(’t Akkosjeke)

TWEEDEHANDSBEURS BABY EN KINDERKLEDING
Op zaterdag 9 maart van 10.30 tot 13.30 u. organiseert ’t Akkosjeke
een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkleding tot 16 jaar, in
GC Colomba. Binnenbrengen en nazicht van de kledij gebeurt vrijdag
8 maart van 15.30 tot 20 u. De afrekening gaat door op zondag
10 maart van 9.30 tot 10.30 u. Goed om weten: lijsten voor de verkoop
in september 2013 zijn enkel te verkrijgen op 9 maart! Er wordt enkel
contant geld aanvaard.

Zaterdag 9 maart van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba, Kortenberg
Info: secretariaat@akkosjeke.be, www.akkosjeke.be

(Oxfam-Wereldwinkel)

GROTE ARTISANAATOPRUIMING
Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Voor er
gevierd kan worden moeten ze plaats maken. Na een grote lente-opruiming kunnen de feestelijkheden starten in een frisse winkel. Alles wat
al een jaar of langer in de winkel en in de stock is blijven liggen gaat de
deur uit. Alle gemerkte artikelen aan -50% of meer.

zaterdag 9 maart van 10 tot 16 u.
Oxfam-Wereldwinkel, Brouwerijstraat 65
Info: kortenberg@oww.be en www.oww.be

(vtbKultuur Kortenberg)

FROM ANEMOS WITH LOVE
Origineel lenteconcert met het Anemos Saxofoonkwartet
In september 2009 vormden Bart, Kristan, Kurt en Wesley het Anemos
Saxofoonkwartet. Tot vandaag blijft het Koninklijk Conservatorium van
Brussel hun uitvalsbasis.
Ondertussen speelden ze reeds vele concerten in binnen- en buitenland.
Steeds werden ze geprezen om hun jeugdig enthousiasme en artistieke
kwaliteiten. Zo wonnen ze in maart 2012 de allereerste editie van ‘Youth
’n Classic’, een wedstrijd uitgegeven door Klarafestival/Sonicangel!
De afgelopen 3 jaar volgde het kwartet verschillende masterclasses en
hadden ze enkele bekwame coaches. Zo waren er Luc Loubry (Nationaal
Orkest van Belgie), Naomi Sullivan (GB), Marieke Schneemann (Rotterdams
Filharmonisch Orkest), Bram van Sambeek (Concertgebouw Amsterdam)
en het befaamde Aurelia Kwartet. Bart Boeckaert en Norbert Nozy zijn
momenteel hun vaste begeleiders. Met concerten zoals op het Klarafestival
en Musiq3festival in Flagey en hun zaalshow ‘From Anemos with Love’ die
reeds geboekt is door een 10-tal culturele centra, ziet de toekomst er
rooskleurig uit voor het kwartet.
In november 2012 won Anemos de ‘Europese kamermuziekwedstrijd in
Luxemburg, médaille d’or à l’unanimité avec félicitations du jury’, én de
‘Prix Sacem 2012’!

Zaterdag 16 maart om 19 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
€ 12
VVK/-26/+55: € 10
Info: www.vtbkultuur.be/kortenberg, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be
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(ACKO)

START TO RUN
Op zondag 17 maart start de atletiekvereniging ACKO opnieuw met
een Start-to-run sessie. Iedereen die er ‘ooit eens wou aan beginnen’
krijgt nu de kans om onder begeleiding in tien weken vijf kilometer te
joggen. Je kan de lente niet beter beginnen.
Hou de website van de atletiekclub in de gaten om je in te schrijven:
www.acko.be.
Iedereen van 7 tot 77 is van harte welkom.
(Erfgoedhuis Kortenberg, het Davidsfonds Erps-Kwerps-Kortenberg en de Bib)

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS: ‘DE VAKMAN’
De vakman staat centraal tijdens de Nacht van de Geschiedenis.
Henri Vannoppen geeft uitleg over Oude ambachten op het platteland.
Daarnaast kan je op oude foto’s en teksten van het erfgoedhuis de sfeer van de
Belle Epoque herkennen. Henri Vannoppen geeft hierbij de nodige duiding.
Je kan kennismaken met verdwenen ambachten zoals de bezembinder,
de zavelboer, de bornputmaker of de berdzager. Maar ook de bakker, de
slager, de mandenmaker of de schilder komen aan bod.
Vaklui zijn echter nog niet verdwenen, want naast een theoretisch
gedeelte worden tijdens de Nacht van de Geschiedenis een aantal
ambachten gedemonstreerd.

Zo krijg je onder meer een kantwerkster, een naaister, een ﬁetsenmaker,
een wijnmaker, een imker, een lederbrander een mozaïekmaker te zien.
Misschien kan je zelf wel even aan de
slag of krijg je de smaak te pakken om
een ambacht te leren.
Dinsdag 19 maart van 19.30 tot 22 u.
De Bib, Kortenberg

(ZVK Locomotiv Hop)

ALGEMENE QUIZ: HET GEZOND BOERENVERSTAND
Op zaterdag 23 maart organiseert ZVK Locomotiv Hop (voorheen
ZVK Meerbeek Hop Jong) haar derde quiz: Het gezond boerenverstand.
In deze algemene quiz komen alle onderwerpen aan bod. Er zijn tal van
mooie prijzen te winnen. Per ploeg kunnen er vijf personen deelnemen.
Er is plaats voor 40 ploegen. De vorige winnaars waren Kwisverstand
(2011) en Manuel (2012).

Zaterdag 23 maart om 20 u., OC Atrium, Meerbeek
€ 15
Inschrijven: devanzelf@hotmail.com, 0475 51 93 96

(Oude Abdij Kortenberg)

FEESTELIJKE OPENING TERRAS OUDE ABDIJ

Het langverwachte terras, honderden keren werd de vraag gesteld en
nu is het zover. De Oude Abdij opent een terras op zondag 24 maart.
Het terras zal buiten de schoolvakanties open zijn op zaterdagnamiddag en zondagnamiddag van 14 tot 18 u. Tijdens de paas- en de
zomervakantie is het terras dan alle dagen geopend. Op 24 maart
wordt het terras plechtig, ludiek, sfeervol en warm geopend , met tussendoor optredens, gelegenheid om de abdij te bezoeken en vooral de
gelegenheid om het terras in te zitten en te proeven van het aanbod.
Zondag 24 maart van 14 tot 18 u.
Info: www.oudeabdijkortenberg.be
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PAASVAKANTIE

CULTUUR

SPORT

KLEUTERSPORTKAMP

Voor het 4de jaar op rij wordt er een kleutersportkamp georganiseerd in Kortenberg! In de eerste week van de paasvakantie kunnen
kleuters van het tweede en derde kleuterklasje hun hartje ophalen!
Er staat zelfs een echte uitstap op het programma.
Leeftijd? Alle kleuters van het 2de en 3de kleuterklasje
Maximaal 30 kinderen
Waar? Turnzaal De Regenboog
Wanneer? Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 april van 9 tot 12 u.
Opvang is voorzien van 8.30 tot 12.30 u.
Prijs? € 20 inwoner Kortenberg, € 25 niet-inwoner Kortenberg

TURNKAMP
De eerste week van de paasvakantie kunnen alle jongens en meisjes uit
het eerste tot en met het vijfde leerjaar hun turnpantoﬀels aantrekken!
Ben jij klaar om een handstand, radslag, rondat en zoveel meer te leren?
Voor wie? Alle kinderen van het 1ste tot en met het 5de leerjaar
Maximaal 30 kinderen
Dit is een initiatiekamp, geen vervolmakingskamp.
Waar? Turnzaal De Regenboog
Wanneer? Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 april van 13 tot 16 u.
Opvang is voorzien van 12.30 tot 16.30 u.
Prijs? € 20 inwoner Kortenberg, € 25 niet-inwoner Kortenberg
AVONTUUR EN WATERFUN VOOR TIENERS
Ben je tussen 12 en 16 jaar oud en heb je zin om je adrenalinegehalte eens te laten stijgen, een dag te vullen met avontuur en
zwemplezier? Twijfel niet langer en schrijf je in!
Leeftijd? Alle Kortenbergse jongeren tussen 12 en 16 jaar
Waar? Helchteren – sportdienst zorgt voor vervoer
Wanneer? Op dinsdag 9 april van 8 tot 17.30 u.
Prijs? € 20 inwoner Kortenberg
Meer info? Sportdienst - 02 755 22 87
Info: 02 755 22 87 – vakantiewerking@kortenberg.be
Inschrijven: vanaf zaterdag 2 maart (10 u.) via www.kortenberg.be

PAASVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

BACKGROUND JOCKEY
Ben je ooit al deel geweest van een kunstwerk? We maken grote
constructies waarin we ook zelf kunnen spelen. We projecteren de
achtergrond van ons eigen feest of fantasiewereld. Een mooie mix
van beeld, fotograﬁe en ﬁlm. Jij bent de echte Background Jockey.
Leeftijd? Voor iedereen van het 4de tot en met het 6de leerjaar
Wanneer? Van 8 tot 12 april van 9 tot 13 u.
Opvang is voorzien van 8.30 tot 13.30 u.
Waar? OC Atrium Meerbeek
Prijs? € 60 - inwoner Kortenberg, € 70 - niet inwoner Kortenberg

CREASTAGE
Klodder, smodder, verf op het doek!
Vuile handen.
Fantaseren over witte stranden.
Kleurpotloden, scharen en klei
Op reis naar de ruimte met iedereen erbij.
Een blad te lijf gaan met witte lijm.
Op zoek naar de schat met een groot geheim!

DIGISOUNDS
En als we nu eens de wc-borstel versterken met een noisegate erop? Of als
we de pitch van die ﬂuit eens drastisch doen dalen? Een compleet overgalmde beet in een appel of een 240 bpm-gitaarrif? Eens kijken welke eﬀecten dit oplevert. We ontdekken de mogelijkheden van muziek en computers.
* Deze stage wordt georganiseerd in samenwerking met De Gezinsbond.
Leeftijd? Voor iedereen van het 1ste tot en met het 4de middelbaar
Wanneer? Van 8 tot 10 april van 9 tot 16 u.
Opvang is voorzien van 8.30 tot 16.30 u.
Waar? OC Berkenhof
Prijs? € 60 - inwoner Kortenberg, € 70 - niet inwoner Kortenberg
* (€ 5 korting voor leden Gezinsbond)
Info: 02 755 22 83 – vakantiewerking@kortenberg.be
Inschrijven: vanaf zaterdag 2 maart (10 u.) via www.kortenberg.be

Tijdens deze creastage laten we onze fantasie de vrije loop en maken
we met allerlei materialen de zotste dingen.
Leeftijd? Iedereen van het 2de tot en met het 6de leerjaar (eerste leerjaar doorlopen)
Waar? GC Colomba
Wanneer? 8, 9 en 10 juli van 9 tot 16 u.
Opvang is mogelijk via de speelpleinwerking, van 7.30 tot en met 17.30 u.
Prijs? € 60 - inwoners Kortenberg, € 70 - niet-inwoners Kortenberg

AS EN ZOMERVAKANTIE
ZOMERVAKANTIE
OMNISPORTKAMPEN
De omnisportkampen gaan door in de sporthal Colomba onder begeleiding van gekwaliﬁceerde sportmonitoren. Er wordt gesport in leeftijdsgroepen De volledige infobundel vind je terug op onze website
www.kortenberg.be
Leeftijd? Voor iedereen van 6 tot en met 16 jaar. (week 2 tot en met 14 jaar)
Waar? Sporthal Colomba
Wanneer?
Sportweek 1: maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli (6 - 16 jaar)
Sportweek 2: maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli (6 - 14 jaar)
Sportweek 3: maandag 19 tot en met vrijdag 23 augustus (6 - 16 jaar)
Prijs? € 50 inwoner Kortenberg, € 60 niet-inwoner Kortenberg
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TIENERSPORTKAMP
Tijdens het tienersportkamp staan een aantal super leuke activiteiten op het
programma zoals watersport, klimmen, touwenparcours,…
Elke dag wordt er een andere sport aangeboden zodat plezier gegarandeerd is.
Leeftijd? Voor jongeren van 13 tot 16 jaar
Waar? Iedere dag vertrekken we aan sporthal Colomba
Wanneer? Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juli
Uren zijn afhankelijk van de dagactiviteit, maar liggen tussen 8 en 18 u.
Prijs? € 80 inwoner Kortenberg, € 90 niet-inwoner Kortenberg
Info: 02 755 22 87 – vakantiewerking@kortenberg.be
Inschrijven: vanaf zaterdag 16 maart (10 u.) via www.kortenberg.be

INSCHRIJVEN

We zijn volop bezig met de aankoop van nieuwe inschrijvingssoftware. Om je hiermee in te schrijven,
zal je op voorhand een account moeten aanmaken. Ga daarom zeker een week voor de inschrijvingen
beginnen eens kijken op de website voor meer informatie en om alvast je account aan te maken.
www.kortenberg.be (Vrije Tijd)

CIRCUSSTAGE
Is jongleren altijd jouw ding geweest of bouw je liever mee aan een
menselijke piramide? Zou je willen stelt- en tonlopen als de beste?
Dan is dit je kans. In de zomervakantie organiseren de sportdienst en de
cultuurdienst opnieuw een circusstage.
Leeftijd? Iedereen van 6 tot 12 jaar (eerste leerjaar doorlopen!)
Waar? GC Colomba
Wanneer? Van 29 juli tot en met 2 augustus van 9 tot 16 u.
Opvang is mogelijk via de speelpleinwerking, van 7.30 tot en met 17.30 u.
Prijs? € 100 - inwoners Kortenberg, € 110 - niet-inwoners Kortenberg
MUSICALSTAGE
Sta je graag in de schijnwerpers? Zing je al eens mee uit volle borst,
onder de douche of in het openbaar? Dans je mee op de tonen van K3
of Lady Gaga of beeld je je wel eens in dat je een andere persoon bent?
Dan ben je ongetwijfeld gebeten door de musicalmicrobe. Genezen kan
alleen door deel te nemen aan de musicalstage! Samen met leerkrachten van de muziekacademie leer je de knepen van het vak. Solo- en
samenzang, stemtechniek, bewegingsleer en podiumpresence, het zal
binnenkort geen geheimen meer voor je hebben
Leeftijd? Iedereen van het 2de leerjaar tot en met het 6de middelbaar.
maximum 40 kinderen van het 2de leerjaar tot en met 6de leerjaar.
(1ste leerjaar doorlopen)
maximum 20 kinderen van het 1ste middelbaar tot en met 6de middelbaar. (6de leerjaar doorlopen)

Waar? GC Colomba
Wanneer? Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 augustus (ook op
feestdag 15 augustus) van 9 tot 16 u.
Opvang is mogelijk via de speelpleinwerking, van 7.30 tot en met 17.30 u.
Prijs? € 90 - inwoners Kortenberg, € 100 - niet-inwoners Kortenberg

Info: 02 755 22 83 – vakantiewerking@kortenberg.be
Inschrijven: vanaf zaterdag 16 maart (10 u.) via www.kortenberg.be
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PAAS EN ZOMERVAKANTIE
SPEELPLEINWERKING ALLES KIDS
Ravotten met je leeftijdsgenoten, in het
bos of op de hei, in de speeltuin of op ‘t
speelplein, in de stad, op uitstap, eigenlijk overal. Dat is speelplein
Alles Kids! Animatoren die in de weer zijn om je leuke dagen te
geven, die alle spelen voorbereiden met de hoogste prioriteit. Dat is
speelplein Alles Kids! De jeugddienst die alles tot in de puntjes
regelt, zodat er niets kan mislopen en plezier gegarandeerd is. Dat
is speelplein Alles Kids!
Leeftijd? Voor iedereen van 5 tot 12 jaar
Paasvakantie:
Waar? Scoutslokalen Kortenberg
Wanneer?
• Paasvakantie:
Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 12 april van 9 tot 16 u.
Opvang is voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
• Zomervakantie:
Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus(met uitzondering van donderdag 11 juli, donderdag 15 en vrijdag 16 augustus).
Opvang is voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Prijs? Inwoners Kortenberg € 6 voor een hele dag, € 3 voor een
halve dag, € 8 (uitstapdag), volledige week € 30.
Niet-inwoners Kortenberg € 8 voor een hele dag, € 4 voor een halve
dag, € 10 (uitstapdag), volledige week € 40.
TIENERWERKING: ATEENS
De oudste leeftijdsgroep van onze speelpleinwerking, The A-Teens!
Het succes van de voorbije jaren wordt verdergezet en we verwelkomen in onze elitegroep tieners tussen 13 en 15 jaar.
We voorzien activiteiten op maat, wervelende workshops, beestige
uitstappen, nogal natte zwempartijen en nog zoveel meer. Onze
animatoren stellen voor iedere dag een boeiend programma op,
zodat niemand zich kan vervelen.
Leeftijd? Jongeren van 13 tot 15 jaar
Waar? Scoutslokalen Kortenberg
Wanneer?
• Paasvakantie:
Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 12 april van 9 tot 16 u.
Opvang is voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
• Zomervakantie:
Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus
(met uitzondering van donderdag 11 juli, donderdag 15 en vrijdag
16 augustus). Opvang is voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Prijs? Inwoners Kortenberg € 6 voor een hele dag, € 3 voor een
halve dag, € 8 (uitstapdag), volledige week € 30.
Niet-inwoners Kortenberg € 8 voor een hele dag, € 4 voor een halve
dag, € 10 (uitstapdag), volledige week € 40.

GRABBELPAS PAASVAKANTIE
SPELEN MET CHEMIE EN GLAS GRAVEREN
Leeftijd? Voor kinderen van 9-12 jaar – Waar? GC Colomba –
Wanneer? Dinsdag 2 april van 9 tot 16 u. (voor- en nadien opvang op
speelplein) – Prijs? € 8
JEUGD RODE KRUIS DAG
Leeftijd? Voor kinderen van 6-8 jaar – Waar? GC Colomba –
Wanneer? Dinsdag 9 april van 9 tot 16 u. (voor- en nadien opvang op
speelplein) – Prijs? € 8
GRABBELPAS ZOMERVAKANTIE
BOERDERIJDAG
Leeftijd? Voor kinderen van 6-12 jaar – Waar? ‘t Silsomhof Olmenhoekstraat 49 - 3071 Erps-Kwerps – Wanneer? Dinsdag 2 juli
van 9 tot 16 u. (voor- en nadien opvang ter plaatse) – Prijs? € 8
NATIONALE GRABBELDAG
Leeftijd? Voor kinderen van 6 tot 12 jaar – Waar? Vertrek aan scoutslokalen – Wanneer? Woensdag 10 juli van 9 tot 16 u. (voor- en nadien
opvang op speelplein) – Prijs? € 8
MISSION IMPOSSIBLE-DAG
Leeftijd? Voor kinderen van 8 tot 12 jaar – Waar? GC Colomba –
Wanneer? Dinsdag 16 juli van 9 tot 16 u. (voor- en nadien opvang op
speelplein) – Prijs? € 8
METSELDAG
Leeftijd? Voor kinderen van 6 tot 12 jaar – Waar? GC Colomba –
Wanneer? Dinsdag 23 juli van 9 tot 16 u. (voor- en nadien opvang op
speelplein) – Prijs? € 8
VLIEGERS MAKEN EN OPLATEN
Leeftijd? Voor kinderen van 9 tot 12 jaar
Waar? GC Colomba – Wanneer? Dinsdag 30 juli van 9 tot 16 u. (vooren nadien opvang op speelplein) – Prijs? € 8
WIE WORDT DE MEESTERCHEF?
Leeftijd? Voor kinderen van 8 tot 12 jaar – Waar? GC Colomba
Wanneer? Dinsdag 6 augustus van 9 tot 16 u. (voor- en nadien
opvang op speelplein) – Prijs? € 8
VECHTSPORTDAG
Leeftijd? Voor kinderen van 6 tot 12 jaar – Waar? GC Colomba –
Wanneer? Dinsdag 13 augustus van 9 tot 16 u. (voor- en nadien
opvang op speelplein) – Prijs? € 8
CIRCUSDAG
Leeftijd? Voor kinderen van 8 tot 12 jaar – Waar? GC Colomba –
Wanneer? Dinsdag 20 augustus van 9 tot 16 u. (voor- en nadien
opvang op speelplein)– Prijs? € 8
SLOTFEEST
Leeftijd? Voor kinderen van 6 tot 12 jaar – Waar? Scoutslokalen
Wanneer? Vrijdag 30 augustus van 9 tot 16 u. (voor- en nadien
opvang op speelplein) – Prijs? € 8

Info: 02 755 22 85 – vakantiewerking@kortenberg.be
Inschrijven paasvakantie:
Inschrijven zomervakantie:
vanaf zaterdag 2 maart (10 u.) via www.kortenberg.be
vanaf zaterdag 16 maart (10 u.) via www.kortenberg.be

(Aspi’s Chir
i o Erps-K
Kwerps)

(Jeugdraad Kortenberg)

DASPIRADOS

TOERNEE GENERAL

De aspi’s van Erps-Kwerps verwelkomen jullie met plezier op hun fuif ‘Daspirados’.
Kom dansen/babbelen/drinken/smullen/plezier maken op zaterdag 9 maart
in de polyvalente zaal
a van Erps-Kwerps. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de aspi’s.

Dit jaar viert de jeugdraad eind oktober voor het 15de jaar op rij Toernee
General. Dit kan niet anders dan stevig gevierd worden.
De jeugdraad organiseert elk jaar activiteiten voor kinderen tussen 16 en
18 jaar op vrijdagavond en voor kinderen tussen 6 en 15 jaar op zaterdag.
Afsluiten doen ze op zaterdagavond met een fuif om ‘U’ tegen te zeggen.
Graag wil de jeugdraad een editie maken om nooit te vergeten. Heb je
reeds enkele jaren geleden meegedaan aan TG en heb je toen iets waanzinnig leuks gedaan of heb je frisse of toﬀe ideeën om in dit weekend te
verwezenlijken? Laat het zeker weten op de facebookpagina van de jeugdraad.
Ook mag iedereen steeds andere
ideeën in verband met ‘jeugd’ doorspelen aan de jeugdraad. Je kan je ideeën
zelfs persoonlijk komen voorleggen tijdens een vergadering. Verbetering of
verandering in Kortenberg met betrekking tot de jeugd is zeker mogelijk.

(Chiro Erps-Kwerps)

CHIRORESTAURANT
Op zondag 3 maart organiseert Chiro Erps-Kwerps haar
jaarlijks Chirorestaurant in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps.
Terwijl de leiding en Aspi’s je bedienen, staat de keukenploeg achter het fornuis. Er is een uitgebreid menu, dus
voor ieder wat wils. Iedereen is welkom van 11 tot 15 u.
Voor de kinderen is er een springkasteel en een speelhoek.
Hopelijk tot dan!

(Jeugdraad Kortenberg)

VERANDERINGEN BINNEN DE JEUGDRAAD
(Jin Scouts Kortenberg & Veltem)

OVERHEERLIJK PASTAFEEST
Op zaterdag 23 maart nodigen de jin jullie
uit om te genieten van heerlijke pastagerechten. Er kan gekozen worden tussen vier
lekkere sauzen. De opbrengst van dit alles gaat
naar ons buitenlands kamp. De jin gaan dit jaar naar Bosnië en Montenegro!
Het pastafeest gaat door in de parochiezaal te Everberg. Je kan komen eten
‘s middags tussen 12 en 15 u. en ‘s avonds tussen 17 en 21 u.

Graag wil de jeugdraad zijn vorige schepen van jeugd bedanken voor zijn
6 jaar lange inzet. Bedankt Bart Nevens!
Er vertrekt er een naar een ander postje. Dit betekent dus dat er een nieuwe
schepen in de plaats komt. We verwachten veel van onze nieuwe schepen
en hopen dat hij veel van onze ideeën en plannen mee helpt waar te
maken. Welkom Harold Vanheel!
Ook het intern jeugdraadbestuur ziet er anders uit dan vorig jaar. Zowel de
voorzitter (Erik Rombouts) als penningmeester (Marlies Van Langenhove)
doen er nog een jaartje bij. Zij krijgen de ondersteuning van een nieuwe
ondervoorzitter: Tom Van der Haegen. Ook ziet de jeugdraad graag vele
gezichten van vorig jaar terug op zijn vergaderingen. Dit zijn de mensen
die elke maand hun jeugdvereniging of jeugdhuis met hart en ziel komen
vertegenwoordigen. Doe zo verder jeugdraad!!!

(Jin Scouts Kortenberg & Veltem)

JIN YOUR FACE
Zin in een feestje? Kom dan zeker dansen op deze fuif. Op vrijdag
29 maart vanaf 21.30 u. moet je in zaal Den Ouden Tijd in Herent het beste
van jezelf komen geven. Voor kaarten kan je terecht bij de leden en leiding
van de Jin van Scouts Kortenberg & Veltem.
Je hebt het zeker naar je zin en je steunt de Jin!

KALENDER
Maart
Zondag 3 maart
Zaterdag 9 maart
Zaterdag 23 maart
Woensdag 27 maart
Vrijdag 29 maart

Chirorestaurant
Daspirados
Pastafeest
Buitenspeeldag
Jin your face

Chiro Erps-Kwerps
Aspi’s Chiro Erps-Kwerps
Jin Scouts Kortenberg & Veltem
Jeugddienst
Jin Scouts Kortenberg & Veltem
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Info

za 02/03/13 van
10 tot 12:00
za 02/03/13 van
07:45 tot 20:00

De Bib

Verhalenmarathon

De Bib, Kortenberg

bibliotheek@kortenberg.be

vtbKultuur Kortenberg

Monumentenuitstap

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

za 02/03/13
om 19:00, zo
03/03/13 om
14:30
zo 03/03/2013
van 11:00 tot
15:00
zo 03/03/13

Jump-up vzw

Jump-up's 7de jaarshow:
Just for fun

GC Colomba

02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg
02 759 35 23,
info@jump-up.be,
€ 10 (VVK € 8) – kinderen: € 5 (VVK: € 3)

Chiro Erps-Kwerps

Chirorestaurant

Polyvalente zaal,
Erps-Kwerps

Blosom

Start wielerseizoen mannen

zo 03/03/13

WTC ‘t Wieltje

Start nieuw ﬁetsseizoen

www.wtcblosommeerbeek.be,
€ 15 lidgeld (verzekering en kledij
bijkomend te betalen)
www.wtc-twieltje.be

zo 03/03/13 van
10:00 tot 13:00

Bonzaï

Met Bonzaï op weg naar Pasen

Vertrek:
Parochiezaal Meerbeek,
St. Antoniusstraat 1
Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg
Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

02 757 12 43,
bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be
Parking voor gemeentehuis, 02 759 8 260,
j.maes.vandersande@skynet.be,
Gemeentehuisstraat 9,
Everberg
ook op 11/03 en 25/03
OC Atrium
kvlv.meerbeek@yahoo.com,
€ 40 voor 10 lessen, telkens op dinsdag
De Bib,
www.kortenberg.be
Kortenberg
OC De Zolder
annemie.magnus@telenet.be,
www.femma.be/erps-kwerps,
€ 15, leden: € 10 (drankje inbegrepen),
ook op 13/03
OC Atrium
kvlv.meerbeek@yahoo.com,
ook op 20/03

ma 04/03/13 van KVLV Everberg
14:00 tot 16:00

KVLV Everberg wandelt!

di 05/03/13 van
19:30 tot 20:30
woe 06/03/13
om 14:00
woe 06/03/13
van 19:30 tot
22:30

KVLV Everberg

Zumba

Bibliotheek Kortenberg
Femma Erps-Kwerps

Voorlees- en knutseluurtje in de
bibliotheek
Juwelen in ﬁmo

KVLV Meerbeek

Patchwork

CM Kortenberg

Babymassage

GC Colomba

02 257 95 70,
www.cm.be

KVLV Everberg

KVLV Everberg - Creatief in de
Hobbyclub!
Evocatie:
Met de Red Star Line naar Amerika

OC Everberg

Tweedehandsbeurs Baby- en
Kinderkleding
18de quiz algemene kennis

GC Colomba

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 5, leden: € 4
secretariaat@akkosjeke.be,
www.akkosjeke.be
www.kwb-erps-kwerps.jouwweb.nl

woe 06/03/13
van 19:30 tot
22:30
woe 06/03/13
van 10:00 tot
11:00
do 07/03/13 van
13:30 tot 16:30
vrij 08/03/13 van
20:00 tot 22:30
za 09/03/13 van
10:30 tot 13:30
za 09/03/13 van
20:00 tot 23:59

vtbKultuur Kortenberg

‘t Akkosjeke
KWB Erps-Kwerps

OC Berkenhof

OC Berkenhof
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Wie

Wat

za 09/03/13 van
10:00 tot 16:00

Oxfam Wereldwinkel

Grote artisanaatopruiming

za 09/03/13

Aspi’s Chiro Erps-Kwerps

Daspirados

zo 10/03/13 van
09:30 tot 12:00
ma 11/03/13
tot en met zo
17/03/13
di 12/03/13 van
18:00 tot 20:30
woe 13/03/13
om 22:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 10 km

Milieudienst Kortenberg

Zwerfvuilactie

Rode Kruis Kortenberg

Bloed geven

Femma Kortenberg

Demo feestelijk bloemschikken

woe 13/03/13
om 19:00

Dienst Mobiliteit Kortenberg Informatiemoment over de beleidsvisie
i.s.m. IGO en Trage Wegen
rond trage wegen
vzw
KVLV Everberg
Jouw kussen in patchwork

vrij 15/03/13 van
20:00 tot 22:00
za 16/03/13 van
09:00 tot 13:00
za 16/03/13 van
18:00 tot 22:00

Waar
Oxfam-Wereldwinkel,
Brouwerijstraat 65,
Kortenberg
Polyvalente zaal,
Erps-Kwerps
Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

OC Everberg

Koﬃestop vastencampagne

Turnclub GDO

Turnparade

za 16/03/13 van
19:00 tot 20:30

vtbKultuur Kortenberg

Lenteconcert: From Anemos with Love

Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

zo 17/03/13 van
10:00 tot 17:00
zo 17/03/13
zo 17/03/13 van
14:00 tot 17:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Dagtocht 20 km GR Haacht-Mechelen

ACKO
Milieudienst Kortenberg

Start to run
Workshop Upcycling i.s.m.
StyleMeGreen

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg
Atletiekpiste Colomba
Zaal Blauwgrond,
Administratief Centrum

KVLV Everberg: Lingerie, je tweede huid

di 19/03/13 van
19:30 tot 22:00
woe 20/03/13
van 19:30 tot
22:30

Erfgoedhuis i.s.m. De Bib en
het Davidsfonds
Femma Erps-Kwerps

Nacht van de geschiedenis: De vakman

do 21/03/13
tijdens de markt
do 21/03/13 van
12:20 tot 21:00

Broederlijk Delen

Koﬃestop vastencampagne

Femma Kortenberg

Museumbezoek Gent

vrij 22/03/13 van
20:00 tot 01:00
vrij 22/03/13 van
20:00 tot 22:00

ZVK Locomotiv Hop

Algemene Quiz ‘Het gezond
boerenverstand’ 3de editie
Bloemschikken

KVLV Everberg

Workshop: gourmetburgers

kortenberg@oww.be,
www.oww.be/kortenberg

www.witlooftrekkers.be,
02 759 68 13
Info: milieudienst,
02 755 22 65 of
sonja.branson@kortenberg.be
bloed@kortenberg.be

Rusthuis O.L.V. Lourdes,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps
GC Colomba
02 759 54 64,
www.femma.be/kortenberg,
€ 10, leden: € 5
Raadzaal,
Gratis
Administratief Centrum

Broederlijk Delen

ma 18/03/13 van KVLV Everberg
20:00 tot 22:00

Info

Administratief Centrum,
De Walsplein, Kortenberg
GC Colomba

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg
De Bib,
Kortenberg
OC De Zolder

Markt,
De Walsplein, Kortenberg
Vertrek: Station Kortenberg

OC Atrium
OC Everberg

0497 16 60 21,
patricia.maesschalck@telenet.be
www.broederlijkdelen.be
Svenja Roevens, 02 757 12 43
02 759 75 13,
www.gdokortenberg.be,
€ 7, kinderen tot 12j: € 4
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 12, VVK/-26j/+55j: € 10
0477 78 79 64,
www.witlooftrekkers.be
www.acko.be
Info en inschrijven (vóór 13/03):
milieudienst, 02 755 22 65 of
sonja.branson@kortenberg.be
02 759 31 44,
sien.beyens@skynet.be

www.femma.be/erps-kwerps,
boerjanc@gmail.com,
02 759 98 67,
€ 10, leden: € 7 (drankje inbegrepen)
www.broederlijkdelen.be
Svenja Roevens, 02 757 12 43
0468 32 22 19,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg,
€ 14
0475 51 93 96,
€ 15
02 759 48 39 (na 19 u),
brigittebrijs@hotmail.com
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Wanneer
za 23/03/13 van
12:00 tot 15:00
en van 17:00 tot
21:00
za 23/03/13
za 23/03/13 om
14:00
zo 24/03/13 om
11:00
zo 24/03/13 van
14:00 tot 18:00
zo 24/03/13 van
08:00 tot 19:30

Wie

Wat

Waar

Jin Scouts Kortenberg

Pastafeest

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg

De Klimop

Pastafestival

Polyvalente zaal,
Erps-Kwerps

Turn en dans Everberg

OC Everberg

De Bib

Turn- en dansfeest:
‘Everberg’s Got Talent’
Rachel Frederix in de Bib

Oude Abdij Kortenberg

Feestelijke opening terras Oude Abdij

vtbKultuur Kortenberg

KnipoogDag Gent (busuitstap)

woe 27/03/13
van 13:00 tot
17:00
woe 27/03/13
van 19:30 tot
22:30
woe 27/03/13
van 18:00 tot
20:30
woe 27/03/13
van 13:30 tot
17:30
do 28/03/13 van
13:45 tot 17:45
do 28/03/13 van
19:30 tot 22:30
vrij 29/03/13 van
20:00 tot 22:30

02 759 64 59,
deklimop@kortenberg.be,
www.deklimop.net
turnendans_everberg@hotmail.com,
€ 6, tot 12j: € 3, tot 4j: gratis

De Bib, Kortenberg
Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg
Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

ma 25/03/13 van KVLV Everberg
20:00 tot 22:00
di 26/03/13 van
13:30 tot 15:30
di 26/03/13 van
14:00 tot 17:30

Info

KVLV Everberg frist de verkeersregels op! Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg
Dienstencentrum Kortenberg Notaris op bezoek
OC Berkenhof
Vl@s vzw Kortenberg

Switi Sranan - Het heerlijke Suriname

OC Berkenhof

Jeugddienst

Buitenspeeldag

Speeltuin Colomba

Femma Erps-Kwerps

Bloemschikken voor Pasen

OC De Zolder

Rode Kruis Kortenberg

Bloedinzamelingen

GC Colomba

Die Blomme

Bloemschikken

OC Berkenhof

Senioren Advies Raad
Kortenberg
KVLV Meerbeek

Senioren dansnamiddag

GC Colomba

Bloemschikken

OC Atrium

vtbKultuur Kortenberg

Indonesië, van Dayaks tot Papoea’s

OC Berkenhof

www.oudeabdijkortenberg.be
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 49, leden: € 45
02 759 31 44,
sien.beyens@skynet.be
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
0497 425 425,
ilvb.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be,
€ 3 (drankje inbegrepen)
02 755 22 85,
jeugddienst@kortenberg.be
02 759 46 41,
pvdh@scarlet.be,
www.femma.be/erps-kwerps,
€ 8, leden: € 5
bloed@kortenberg.be
miafransen@telenet.be,
€ 10 lidgeld – per les € 5
(ook op 17/04 en 15/05)
02 755 22 86,
michele.geets@kortenberg.be
kvlv.meerbeek@yahoo.com
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 5, leden: € 4

ADRESSEN
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Everberg
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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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
burgerlijkestand@kortenberg.be 02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be 02 755 22 30
communicatie-it@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 80
ﬁnancien@kortenberg.be 02 755 22 50
gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be 02 759 98 28
jeugddienst@kortenberg.be 02 755 22 85
kinderopvang@kortenberg.be 02 751 43 22
meldingen@kortenberg.be 02 755 22 40
milieu@kortenberg.be 02 755 22 67
OCMW: info@ocmwkortenberg.be 02 755 23 20
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
openbarewerken@kortenberg.be 02 755 22 70
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sportdienst@kortenberg.be 02 755 22 87
stedenbouw@kortenberg.be 02 755 22 60
toerisme@kortenberg.be 02 755 22 80
UiTbalie@kortenberg.be 02 755 22 80
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
zoeklicht@kortenberg.be 02 755 22 40
website@kortenberg.be 02 755 22 40

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
invulformulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De
precieze instructies en de invulformulieren vindt u op de gemeentelijke
webstek: www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 februari gebeuren voor het aprilnummer en ten
laatste op 25 maart voor het meinummer. Deze deadlines zullen strikt
worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij
een bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur
deze naar zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s
doorstuurt, betekent dit dat u ons de toestemming
geeft om deze te publiceren in Zoeklicht, en dit op de
plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het
meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 u. tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 u. tot 19 u.
Donderdag: van 10 u. tot 19 u.
Vrijdag: van 13 u. tot 19 u.
Zaterdag: van 10 u. tot 13 u.
Burgerzaken
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 11.45 u.
Overige diensten
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Containerpark
Noodbosweg 100
info@ecowerf.be of 02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 u. tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 16 u.
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd
PWA
info@pwa.be of 02 755 23 30

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 83 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg, Stien Pardon en Gasparina de Laat
Druk
Peeters NV - Warotstraat 50 - 3020 Herent
Gedrukt op papier met FSC-label

Praktisch
Het volgende nummer verschijnt rond 1 april 2013. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 februari 2013 worden
ingediend. Voorstellen voor het meinummer van Zoeklicht moeten ten laatste
op 25 maart 2013 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 4 maart 2013 om
17 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht
als ze de redactieraad willen bijwonen.

VERHALENMARATHON IN DE KORTENBERGSE BIB OP ZATERDAG 2 MAART VAN 10 TOT 12 U.

