KORTENBERG

Verschijnt maandelijks,
behalve in augustus.
Afgiftekantoor 3000 Leuven 1

www.kortenberg.be

APRIL 2013 • JAARGANG 35 • NUMMER 4

IN DIT NUMMER

Bosanemonen in het Hogenbos

Ontleen gratis een elektriciteitsmeter Blijf actief, vermijd vallen. Week van de Seniorenfeest met Lia Linda en Albert Erfgoeddag op 21 april: Stop de tijd!
en ontmasker uw sluipverbruikers valpreventie van 22 tot en met 28 april
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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 2 april: pmd en gft
Maandag 8 april: snoeihout
Dinsdag 9 april: huisvuil
Vrijdag 12 april: papier en karton
Dinsdag 16 april: pmd en gft
Dinsdag 23 april: huisvuil
Dinsdag 30 april: pmd en gft
Dinsdag 30 april en woensdag 1 mei: containerpark gesloten

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).

Wachtdienst tandartsen

Woensdag 3 april van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

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).

Ombudslijn gemeente

Wachtdienst dierenartsen
(na telefonische afspraak)
30-31/3 +1/4 Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
6-7/4
Dr. Van Kets - 02 720 51 77
13-14/4
Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
20-21/4
Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
27-28/4
Dr. Ceulemans - 02 757 60 67

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 8 april 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 Joke Verdeyen
van Woonwijzer. Zij is bereikbaar op 0471 85 03 77 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdagvoormiddag van 9 tot 12 u. houdt Joke spreekuur in het
Administratief Centrum (dienst ruimtelijke ordening).

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

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.

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

Luchthavenhinder
Hebt u klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen?
Meld deze dan aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
• per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven 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 maart 2013
GEMEENTEBESTUUR

• De gemeenteraad werd geïnformeerd dat de provincieraad van
Vlaams-Brabant de verkiezing van de leden van de Politieraad geldig heeft verklaard.
• Het college van burgemeester en schepenen heeft, onder voorbehoud van goedkeuring door de hogere overheid, een krediet voorzien van 50.000 euro voor dringende herstellingswerken aan de
Kruisstraat en de Nederokkerzeelsesteenweg, die zwaar te lijden
hadden onder het vriesweer van januari. De werken zijn noodzakelijk om bijkomende schade te voorkomen.
• De gemeenteraad verleende een gunstig advies aan de jaarrekeningen
voor 2012 van de kerkfabrieken Sint-Amandus-Erps, Sint-Martinus en
Sint-Lodewijk-Everberg,Onze-Lieve-Vrouw-Kortenberg, Sint-PieterKwerps en Sint-Antonius-Meerbeek.
• De kapel gelegen op het kruispunt van de Frans Mombaersstraat en
de Curegemstraat wordt door de gemeente in erfpacht genomen
voor een periode van 99 jaar tegen een eenmalige pachtprijs van
1 euro. Het gemeentebestuur zal de kapel voor openbaar nut onderhouden en zo nodig renoveren.
• De bevoegdheid voor het vaststellen van de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer, wordt toevertrouwd aan het
college van burgemeester en schepenen.
• De gemeenteraad keurde de meerwerken voor de asfalteringswerken
van de Kwerpsebaan goed voor een bedrag van 26.795,37 euro
inclusief btw. De extra kost heeft betrekking op een deel van de
proﬁleringswerken.
• De gemeenteraad verkoos de voorzitters en de ondervoorzitters voor
onderstaande raadscommissies. De eﬀectieve en plaatsvervangende
leden werden verkozen verklaard. In elk van deze raadscommissies
zullen Roger Broos en Marinus van Greuningen zetelen als leden
met raadgevende stem.
Gemeenteraadscommissie ﬁnanciën:
Voorzitter: Tom Jespers
Ondervoorzitter: René De Becker
Eﬀectieve leden
René De Becker
Koen Van Roey
Myriam Van Tricht
Tom Jespers
Erwin Cleopater
Melody Debaetselier
Stef Ryckmans
Mia Vandervelde

Plaatsvervangers
Kristien Goeminne
Julia De Coster
Francis Peeters
Jana Nevens
Jana Nevens
Jana Nevens
Willy Trappeniers
Mia Brumagne

Gemeenteraadscommissie sport, jeugd, senioren en cultuur:
Voorzitter: Francis Peeters
Ondervoorzitter: Jana Nevens
Eﬀectieve leden
Francis Peeters
Myriam Van Tricht
Koen Van Roey
Jana Nevens
Tom Jespers
Melody Debaetselier
Willy Trappeniers
Silke Cuypers

Plaatsvervangers
René De Becker
Julia De Coster
Alexandra Thienpont
Erwin Cleopater
Erwin Cleopater
Erwin Cleopater
Ann Van de Casteele
Mia Vandervelde

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening, openbare
werken, lokale economie en mobiliteit:
Voorzitter: Erwin Cleopater
Ondervoorzitter: Myriam Van Tricht
Eﬀectieve leden
René De Becker
Myriam Van Tricht
Julia De Coster
Erwin Cleopater
Tom Jespers
Jana Nevens
Katrijn Willems
Mia Brumagne

Plaatsvervangers
Francis Peeters
Ann Vannerem
Koen Van Roey
Melody Debaetselier
Melody Debaetselier
Melody Debaetselier
Stef Ryckmans
Mia Vandervelde

Gemeenteraadscommissie sociaal beleid en leefmilieu:
Voorzitter: Julia De Coster
Ondervoorzitter: Melody Debaetselier
Eﬀectieve leden
Julia De Coster
René De Becker
Francis Peeters
Melody Debaetselier
Jana Nevens
Erwin Cleopater
Ann Van de Casteele
Mia Vandervelde

Plaatsvervangers
Koen Van Roey
Kristien Goeminne
Myriam Van Tricht
Tom Jespers
Tom Jespers
Tom Jespers
Katrijn Willems
Silke Cuypers

De raadscommissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen
van de gemeente EN ad hoc:
Voorzitter: Koen Van Roey
Ondervoorzitter: Erwin Cleopater
Eﬀectieve leden
Koen Van Roey
René De Becker
Julia De Coster
Erwin Cleopater
Tom Jespers
Melody Debaetselier
Katrijn Willems
Mia Vandervelde

Plaatsvervangers
Ann Vannerem
Francis Peeters
Myriam Van Tricht
Jana Nevens
Jana Nevens
Jana Nevens
Stef Ryckmans
Mia Brumagne
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• Ook volgende leden van het beheersorgaan bibliotheekcommissie
werden verkozen verklaard door de gemeenteraad: Julia De Coster,
Francis Peeters, Koen Van Roey, Erwin Cleopater, Tom Jespers, Jana
Nevens, Willy Trappeniers en Mia Vandervelde. Roger Broos en
Marinus van Greuningen zijn leden met raadgevende stem.
Volgende doelgroepen zullen ook eﬀectieve en plaatsvervangende
leden afvaardigen in deze commissie: culturele verenigingen, educatieve verenigingen en volwassenen, plaatselijke scholen, jeugd en
gezin, de jeugdraad (voor de jongeren), erfgoed, archief en geschiedenis, senioren, OCMW, minderheidsgroepen en allochtonen.
• De gemeenteraad duidde gemeentelijke vertegenwoordigers aan
voor verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Een overzicht van wie de gemeente vertegenwoordigt in welk

samenwerkingsverband zal binnenkort te raadplegen zijn in
Zoeklicht.
• Ook volgende punten werden besproken: het RUP Engerstraat,
boomkappen op Den Tomme, de sportinfrastructuur van Sporting
Erps-Kwerps, de voetpaden van de Leuvensesteenweg in het commerciële centrum, inspraak van de burger bij de Beleids- en
Beheerscyclus (BBC): wie, wanneer en hoe?, welzijn en sociale
zaken, speelterrein aan Weesbeek, de vraag naar een vormingstoelage voor gemeenteraadsleden / OCMW-raadsleden, de stand van
zaken met betrekking tot de ‘rijkswachtsite’, situatie in de Kruisstraat
door vorstschade aan het wegdek, de stand van zaken met betrekking tot de infrastructuur voor de Erpse muziekverenigingen, de
camera’s die het sluipverkeer ﬁlmden.

Volgende gemeenteraad
Maandag 15 april 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
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Algemene Zaken
via algemenezaken@kortenberg.be.

Burgerzaken
OP WELKE TOELAGEN HEBT U RECHT?
GEMEENTEBESTUUR

Personen die het ﬁnancieel wat moeilijker hebben, kunnen rekenen op de gemeente. Er zijn een aantal toelagen waar u onder bepaalde voorwaarden
van kunt genieten. We zetten ze hier op een rijtje:
TERUGBETALING TELEFOONKOSTEN
Als u in 2012 van een sociaal telefoontarief kon genieten, betaalt de
gemeente nog eens een deel van uw telefoonaansluiting of telefoonabonnement van vorig jaar terug.
Voor wie?
• Inwoners die 70 jaar waren op 31 december 2012 en die alleen wonen.
Als u toch met iemand samenwoont moet die minstens 65 jaar zijn. U
mag ook samenwonen met leerplichtige kinderen of kleinkinderen die
wees zijn of die aan de grootouders werden toevertrouwd.
• Mensen met een handicap die 18 jaar waren op 31 december
2012 en die voor 66% blijvend mindervalide zijn.
• Personen die op 1 januari 2012 ingeschreven waren in Kortenberg
en die reeds genieten van een sociaal telefoontarief.
• Inwoners die ouder zijn dan 75 jaar moeten hun aanvraag indienen bij de provincie Vlaams-Brabant.
Hoe aanvragen?
U kunt de toelage aanvragen bij de dienst burgerzaken. De aanvraag
kan enkel in de loop van de maand april gebeuren. Breng uw
identiteitskaart mee en al de telefoonfacturen van 2012.

SOCIAALPEDAGOGISCHE TOELAGE
Ouders die hun kind met een zware handicap (1-25 jaar) thuis verzorgen, komen in aanmerking voor een toelage van € 200 per jaar.
Voorwaarden
• Op 1 januari 2013 minstens één jaar in Kortenberg wonen
• Minstens 66% invaliditeit kunnen bewijzen (getuigschrift dokter-specialist volstaat)
• Netto-belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan 19.381,48
euro (+ 3.718,4 euro per persoon ten laste). Een fotokopie van
het aanslagbiljet geldt als bewijs.
Hoe aanvragen?
Wie denkt in aanmerking te komen voor de toelage, kan een schriftelijke aanvraag richten tot de burgemeester van Kortenberg
(Administratief Centrum, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg).
Aanvragen indienen tijdens de maand april.
Meer info: dienst Burgerzaken, 02 755 22 30,
burgerzaken@kortenberg.be
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DIFTAR EN DE SOCIALE CORRECTIES: WAAR HEBT U RECHT OP?
GEMEENTEBESTUUR

Voor de gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 2 jaar, ingeschreven in de bevolkingsregisters van Kortenberg wordt de rekening
éénmaal per jaar (toestand op 1 januari van het dienstjaar) gecrediteerd met een bedrag van 3 euro per maand of 36 euro per jaar. Deze correctie
gebeurt automatisch.
Voor de inwoner die voor zijn persoonlijk welzijn gebruik maakt van incontinentiemateriaal, wordt de rekening éénmaal per jaar
gecrediteerd met een bedrag van 10 euro per maand of 120 euro per jaar (toestand op 1 december van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend). Het bedrag wordt enkel uitbetaald als u voldoet aan volgende voorwaarde:
een attest van de behandelende arts waarbij de noodzakelijkheid van het gebruik van het incontinentiemateriaal wordt bevestigd. Voor de attesten met de vermelding “Permanent” moet niet jaarlijks een nieuwe aanvraag ingediend worden.
Voor personen die aantonen dat hun ziektebeeld, net zoals bij incontinentie, een aanzienlijke hoeveelheid extra huisvuil veroorzaakt, kan het
schepencollege beslissen dezelfde correctie toe te passen als bij incontinentie, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Voor de gepensioneerden, weduwen, wezen en invaliden die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit wordt de rekening voor gezinnen bestaande uit minstens twee personen éénmaal per jaar gecrediteerd met een bedrag van 3 euro per maand
of 36 euro per jaar. Voor de éénpersoonsgezinnen wordt de rekening éénmaal per jaar (toestand 1 januari van het dienstjaar) gecrediteerd met
een bedrag van 1,5 euro per maand of 18 euro per jaar.
Hiervoor dient u enkel het bewijs te leveren dat u geniet van de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit door middel van een attest van
het ziekenfonds. U bezorgt dit bewijs aan de dienst Burgerzaken:
• door het per post te versturen
• door het te (laten) bezorgen aan onze loketten
Let wel: enkel de personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming kunnen een aanvraag indienen voor deze sociale correctie!
De aanvragen voor deze sociale correcties worden ingediend uiterlijk op 1 december van het jaar waarvoor de aanvraag geldt. Het gemeentebestuur zal jaarlijks een lijst van de begunstigden overmaken aan EcoWerf, dat de sociale correcties zal doorvoeren.
De sociale correcties worden toegekend op voorwaarde dat er een aansluitpunt bij EcoWerf gekend is voor het adres van de rechthebbenden.
Het bedrag van de toegekende sociale correctie kan nooit hoger zijn dan de totale kost van de huisvuilophaling tijdens het dienstjaar waarvoor de
aanvraag ingediend wordt.
Meer info: dienst Burgerzaken, 02 755 22 30, burgerzaken@kortenberg.be

Mobiliteit
GROENONDERHOUDSWERKEN
GEMEENTEBESTUUR

De lente is net ingezet. Het groen dat volop groeit en bloeit is prachtig
om te zien. Toch kan er hinder ontstaan voor voetgangers en ﬁetsers
wanneer er niet op tijd gesnoeid of onderhouden wordt. Voetpaden en
voet- en buurtwegen dienen vrij te zijn van overhangend groen of van
uitdeinend onkruid.
Vanaf eind maart voeren de gemeenschapswachten controle uit. Als
er op uw perceel groenonderhoudswerken gewenst zijn, dan krijgt u
van hen een brief met de vraag de nodige werken uit te voeren binnen een termijn van twee weken. Nadien volgt een nieuwe controle.

Er kan gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van
maximum 250 euro.
Snoeiafval kan gratis afgevoerd worden naar het containerpark.
Thuiscomposteren is voordelig en brengt voedingsstoﬀen voor de
bodem op.
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Artikels politiereglement:
2.1.2.: Alle eigenaars of huurders moeten zorgen of
doen zorgen voor de reinheid van de voetpaden
voor hun huizen, magazijnen, werkhuizen, hoven
en omheiningen, en modder en vuilnis opruimen.
Zij zijn verplicht de gelijkgrondse of de verhoogde
berm tussen de boordstenen van de weg en de rooilijn en in iedere geval over een minimum breedte
van 1,90 m degelijk te onderhouden, en erover te waken dat de rioolroosters of de goten langs de trottoirs vrij blijven. Deze zorg valt ook
ten laste van de eigenaars of huurders van onbebouwde gronden, of
van hun vertegenwoordigers.
2.1.9.: De eigenaars van braakliggende gronden zijn verplicht deze te
onderhouden, te maaien en rein te houden. Het is verboden vuilnis,
puin of wat (sic.) stoﬀen ook, op de braakliggende gronden neer te
leggen of te bewaren.

1.2.4.: Onverminderd de bepalingen van het
Provinciaal Reglement betreﬀende de bewaking en
politie der buurtwegen, zijn de eigenaars van
bomen en planten verplicht die te snoeien, derwijze
dat geen tak op de openbare weg, op minder dan
2,50 m boven de grond uitsteekt.
Boven die hoogte tot maximum 5 m moeten de takken afgesneden worden derwijze dat hun uiteinde minstens 0,50 m
op de boordsteen van het trottoir inspringt.
Bij afwezigheid van een trottoir gelden deze beschikkingen eveneens
voor de gelijkgrondse of verhoogde berm. Deze uitstekende gedeelten moeten verwijderd worden op eenvoudige vordering van de
politie.

Lokale economie
OPROEP LEDEN EN BESTUURSLEDEN VOOR DE RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE
De Raad voor Lokale Economie (RLE) is een oﬃcieel orgaan dat het gemeentebestuur advies geeft bij het beleid op het vlak van de lokale economie.

Mogen zich ook als kandidaat aanmelden: drie afgevaardigden uit het
bestuur van een middenstandsorganisatie.

De RLE bestaat drie jaar en een aantal leden zijn niet meer actief in de
Raad of als ondernemer. Bestaande leden die lid willen blijven, dienen
dit middels inschrijving te bevestigen. De RLE verwelkomt ook graag
nieuwe leden.

Op donderdag 25 april 2013 worden, onder en door de ingeschreven
leden, nieuwe bestuursleden verkozen voor drie jaar.

Kandidaten die lid willen worden of blijven van de RLE moeten
het inschrijvingsformulier invullen op www.kortenberg.be
(Lokale economie)
Dit inschrijvingsformulier moet de RLE bereiken ten laatste op
maandag 15 april 2013.
Kandidaten moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op www.kortenberg.be (Lokale economie)
De inschrijving is enkel geldig mits mededeling van het ondernemingsnummer. Voor een rechtspersoon kan enkel de zaakvoerder of bestuurder, en bij gebreke, een vennoot zich inschrijven.

Kandidaten die zich als bestuurslid verkiesbaar stellen,
dienen dit te vermelden op het inschrijvingsformulier.
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Ruimtelijke ordening
VERBOUWPLANNEN? LEG ZE VOOR AAN DE DIEFSTALPREVENTIEADVISEUR
Gaat u binnenkort bouwen of verbouwen? Dan is dit het ideale moment
om te denken aan de inbraakbeveiliging van uw woning. Door een aantal maatregelen te integreren in uw bouwplannen, kunt u de kans op
een woninginbraak aanzienlijk verminderen. Omwille van budgettaire
en esthetische redenen is het begin van uw bouwproces bovendien een
gepast moment om deze voorzieningen in te passen.
De diefstalpreventieadviseur van de politiezone Herent-Kortenberg
(HerKo) geeft gratis en vrijblijvend advies op maat op basis van
uw bouwplannen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan:
• de algemene ligging en toegankelijkheid van uw woning en tuin
• de beveiliging van gevelelementen (bijvoorbeeld de keuze van
degelijke sloten, ramen en deuren)
• de voor- en nadelen van een elektronisch alarm

Nadien krijgt u een samenvattend rapport met verbeterpunten en een
aantal nuttige folders.
Wist u trouwens dat u als belastingplichtige belastingsvermindering
kan genieten voor de plaatsing van inbraakwerend materiaal?
Indien u meer informatie wenst of een afspraak wil maken, kunt u
steeds contact opnemen met de diefstalpreventieadviseur via volgend
telefoonnummer 016 85 34 00 (tijdens de kantooruren) van politie
HerKo of via het e-mailadres diefstalpreventie@politieherko.be.

DE VLAAMSE VERBETERINGSPREMIE: PREMIE VOOR MENSEN MET EEN BESCHEIDEN INKOMEN
DIE HUN WONING WILLEN RENOVEREN
Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle woning. Daarvoor zijn echter
vaak renovatiewerken nodig. Mensen die grootse werken (laten) uitvoeren kunnen mogelijk beroep doen op de renovatiepremie van WonenVlaanderen. Een van de voorwaarden om deze premie aan te vragen, is
dat u minstens 10.000 euro (exclusief btw) aan facturen kan voorleggen.
Het is niet voor iedereen evident om dit bedrag uit te geven. Om ook bij
kleinere verbouwingen een ﬁnancieel duwtje in de rug te geven, is er
de verbeteringspremie van Wonen-Vlaanderen.
Om de verbeteringspremie te ontvangen, moet u aan onderstaande
voorwaarden voldoen:
1) Als u in 2013 de premie aanvraagt, mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden (inkomstenjaar 2010 - aanslagjaar 2011) van u
en uw eventuele partner niet meer bedragen dan 28.730 euro. Dit bedrag
wordt verhoogd met 1.500 euro per inwonende persoon ten laste.
2) De woning waarin de werken worden uitgevoerd moet minstens
20 jaar oud zijn (opgelet: voor aanvragen vanaf 1 januari 2014 wordt
deze voorwaarde opgetrokken naar 25 jaar)
Zowel eigenaars als huurders kunnen een verbeteringspremie aanvragen.
Werken die in aanmerking komen voor de verbeteringspremie zijn:
dakwerken, plaatsing van ramen, buitendeuren en rolluiken, gevelwerken, behandeling van optrekkend vocht in muren, het plaatsen van
sanitaire installaties, het plaatsen van een nieuwe elektrische installatie
en maatregelen die het risico op CO-vergiftiging verminderen. Voor elk
van de hierboven vermelde werken is een vast premiebedrag voorzien.
De kostprijs van de werken moet minstens het dubbele bedragen van
het premiebedrag. De premie voor dakwerken bedraagt bijvoorbeeld

1.250 euro, wat betekent dat u voor minstens 2.500 euro (inclusief btw)
aan facturen van dakwerken moet kunnen voorleggen.
Daarnaast kunt u ook een verbeteringspremie aanvragen voor werkzaamheden met het oog op het vergroten of het herbouwen van de
woon-, kook- of slaapvertrekken van de woning. Deze premie bedraagt
50% van het bedrag van de voorgelegde facturen en varieert tussen de
600 en 1.250 euro. Dit wil zeggen dat u voor minstens 1.200 euro
(inclusief btw) aan facturen moet kunnen voorleggen.
De premie kunt u aanvragen vanaf het moment dat de werken zijn voltooid en de factuur maximum één jaar oud is. Binnen een periode van
tien jaar kunt u drie keer een verbeteringspremie aanvragen, maar wel
telkens voor een ander bouwonderdeel. U kunt bijvoorbeeld niet twee
keer de premie aanvragen voor het vernieuwen van ramen. Als voor uw
woning minder dan tien jaar geleden reeds een renovatiepremie is aangevraagd, kunt u ook geen verbeteringspremie meer aanvragen.
Voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagdocumenten van de verbeteringspremie kunt u terecht bij Woonwijzer of op
www.bouwenenwonen.be.
Voor meer informatie over dit artikel of met al uw andere vragen
over wonen kunt u terecht bij Woonwijzer. U kunt Woonwijzer
telefonisch bereiken op het nummer 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 gemeentehuis (1e verdieping dienst Ruimtelijke Ordening). Op afspraak ook in de namiddag of
met een huisbezoek.
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DE FRGELENING: ENKELE KLANTEN DELEN HUN ERVARINGEN
Wist u dat u nog steeds een goedkope FRGE-lening voor energiebesparende maatregelen kunt afsluiten? Iedereen kan maximaal 10.000 euro
lenen, terug te betalen over maximaal 5 jaar en aan een vaste intrestvoet van 2%. In een aantal gevallen kunt u zelfs lenen aan 0%. Er zijn
geen dossierkosten aan de lening verbonden.
Ondertussen hebben via IGO reeds 270 personen zo’n lening afgesloten
en werden ongeveer 310 investeringen uitgevoerd. Die leverden een
aanzienlijk voordeel op. Niet alleen de energiefacturen daalden hierdoor, maar ook de CO2-uitstoot . Daarnaast verbeterden de kwaliteit en
het comfort van de woningen, waardoor hun waarde steeg. Dat is dus
een win-win-win-situatie!
Hieronder vindt u een aantal reacties van mensen die al een FRGElening hebben afgesloten:
‘Deze lening heeft mij de mogelijkheid gegeven om eindelijk mijn zonnepanelen te laten plaatsen. Het resultaat is dat ik gratis elektriciteit
krijg via de zon, in plaats van deze te moeten betalen. En dit allemaal
dankzij jullie zeer voordelige lening!!! Ik zou iedereen aanraden om
langs te gaan voor een lening via het FRGE. De service is van uitstekende kwaliteit! Alvast bedankt.’
‘We besloten de zoldervloer te isoleren en dubbele beglazing te laten
plaatsen in de garage, waar dit nog niet gebeurd was. Dit heeft zich
geuit in de daling van ons stookolieverbruik met maar liefst 400 liter
per jaar. Aan de huidige stookolieprijs is dat een besparing van ongeveer 360 euro per jaar. Wij zijn best tevreden dat we gebruik hebben
gemaakt van een FRGE-lening. Dankzij deze lening hebben we onze
woning betaalbaar kunnen isoleren.’
‘Ik ben zeer tevreden over het onthaal, de info en de opvang, kortom de
dienstverlening bij IGO. Dankzij deze lening kon ik energiebesparende
ramen plaatsen, verbeterde het uitzicht en het EPC-resultaat van mijn
woning, waardoor een meerwaarde werd gecreëerd.’
‘Vooreerst dank voor de mogelijkheid een FRGE-lening af te sluiten. Dit
maakt dat ik zonnepanelen heb kunnen laten installeren. Ik ben blij dat
ik nu een bijdrage kan doen aan een beter klimaat met groene energie
van op mijn dak. Als ik mensen in mijn omgeving hoor nadenken over
energiebesparende maatregelen, vertel ik altijd over de mogelijkheid
van lenen bij IGO. Inderdaad, weinig mensen kennen dat.’

‘Dankzij de FRGE-lening heb ik in heel mijn woning nieuwe ramen kunnen laten plaatsen. Doordat ik ook een premie kon aanvragen had ik
dubbele winst. Zonder deze lening had ik dit nooit in één keer kunnen
laten doen en was het er misschien helemaal niet van gekomen. Het
was al lang nodig om nieuwe ramen te laten plaatsen en ik wou het ook
heel graag, want vroeger had ik glas-in-lood-ramen! Ik heb rustig mijn
tijd genomen om te beslissen door wie ze zouden geplaatst worden en
heb volledig mijn zin kunnen doen. Dit is zowel qua energieverbruik als
geluidshinder een enorme vooruitgang! Ik kan het iedereen aanraden!
De administratie is een peulenschil en je kan met een gerust hart tekenen, geen addertjes onder het gras.’
‘Goed nieuws: de isolatiewerken zijn zo goed als voltooid. Een paar
naden moeten nog met schuim gedicht en met aluminiumtape afgewerkt worden. Ik verwacht eerstdaags de eindfactuur. Dan kan voor
ons eindelijk dit hoofdstuk worden afgesloten en de afbetaling aanvangen zoals het hoort. Het eﬀect van de isolatie is nu al immens
groot. De volledige bovenverdieping blijft behaaglijk, zelfs zonder
extra verwarming. Dit is zonder meer een goede beslissing geweest.
Hartelijk dank.’
Let op, geld lenen kost ook geld. Dit betreft een consumentenkrediet.
Kredietgever: IGO, Aarschotsesteenweg 212, 3010 Kessel-Lo
Financierder: Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE),
John Waterloo Wilsonstraat 11, 1000 Brussel

Contact
Voor meer informatie over dit artikel of met al uw andere vragen
over wonen kunt u terecht bij Woonwijzer. U kunt Woonwijzer
telefonisch bereiken op het nummer 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 gemeentehuis (1e verdieping - dienst Ruimtelijke Ordening). Op afspraak ook in de
namiddag of met een huisbezoek.
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ISOLATIEPREMIES PROVINCIE VLAAMSBRABANT
Milieu
HONDENPOEP OPRUIMEN VERPLICHT!
GEMEENTEBESTUUR

Sinds vorige zomer bent u in de gemeente Kortenberg als hondeneigenaar verplicht om altijd een hondenpoepzakje op zak te hebben.
Daarnaast moet u overal de uitwerpselen van uw hond opruimen.
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een administratieve
boete van 50 tot 250 euro.
Hierdoor komt het gemeentebestuur tegemoet aan de regen van klachten over vervuilde stoepen, plantsoenen, speeltuinen, ...
Aan het onthaal van het administratief centrum kan men gratis hondenpoepzakjes verkrijgen, evenals anti-hondenpoepstickers.
Bron: NOS.nl

ONTLEEN EEN ELEKTRICITEITSMETER
GEMEENTEBESTUUR

U wil wel zuinig omspringen met energie, maar weet niet exact waar uw grote verbruikers zitten?
Hoeveel verbruikt een wat oudere koelkast of wasmachine? Of die toestellen die in de stekker
blijven zitten als u ze niet gebruikt: hoeveel verbruiken die ‘sluipverbruikers’? Er is maar één oplossing: meten is weten! De milieudienst van Kortenberg stelt vijf gratis elektriciteitsmeters ter
beschikking. U kunt de meter voor drie weken gratis ontlenen om op maat van uw eigen situatie
de nodige tests te doen.
Meer info bij de milieudienst, op het nummer: 02 755 22 67 of
via milieu@kortenberg.be

INFOSESSIE ‘GEZOND WONEN’
GEMEENTEBESTUUR

Werken met gezonde materialen in uw huis

Al ooit bij stilgestaan dat de lucht die u binnen inademt vaak van
slechtere kwaliteit is dan buiten? Hoe zou dat komen, denkt u?
Voor meer informatie over deze infosessie kunt u terecht bij de
Naast de manier waarop u in uw huis leeft (al dan niet roken, het gemeentelijke milieudienst (milieu@kortenberg.be of 02 755 22 65).
gebruik van schoonmaakmiddelen, ...) en hoe u uw huis verlucht,
spelen ook bouwmaterialen een heel belangrijke rol in de kwaliteit
Dinsdag 16 april om 20 u.
van het binnenmilieu. Tijdens deze vorming maakt u via een speedZaal Blauwgrond in het Administratief Centrum
Gratis
dating kennis met de gezondere en meer ecologische bouwmaterialen en afwerkingsmaterialen voor uw huis zoals verf, behang, Organisatie: het gemeentebestuur van Kortenberg en Vibe vzw
met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.
vloeren, ...
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KORTENBERG SORTEERT UITSTEKEND
GEMEENTEBESTUUR

Uit het rapport van OVAM over de inventarisatie van huishoudelijke
afvalstoﬀen blijkt dat de 19.270 inwoners van Kortenberg in 2011
samen 1.588 ton restafval produceerden. Dit komt neer op een jaarlijks
gemiddelde van 76,44 kg restafval per inwoner. Hiermee doet
Kortenberg het opmerkelijk beter dan het Vlaams gemiddelde van
149,87 kg restafval per inwoner. Kortenberg staat met dit resultaat in
Vlaanderen op een eervolle derde plaats. De invoering van DifTar en het

frequent gebruik van het containerpark door onze inwoners zijn wellicht de hoofdredenen van de goede score. De focus van de studie lag
op restafval. Dit is vooral huisvuil en grofvuil. Ook gemeentevuil - afval
op openbare plaatsen en in straatvuilnisbakken - werd gemeten bij het
restafval.
De gemeente Kortenberg wil al haar inwoners bedanken voor het
goede sorteerwerk.

CENTRALE MELDING VOOR MILIEUKLACHTEN
GEMEENTEBESTUUR

Met al uw milieuklachten (sluikstorten, afvalverbranding, geurhinder,…) kunt u steeds terecht bij de milieudienst in het gemeentehuis,
De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg. Deze dienst is open van maandag
tot vrijdag van 9 tot 12 u. en op woensdag van 13 tot 16 u. U kunt de

dienst tijdens de diensturen bereiken via het nummer 02 755 22 18 of
via milieu@kortenberg.be. Buiten de diensturen kunt u in dringende
gevallen contact opnemen met de politie op het nummer 101.

COMPOST NODIG? NAAR HET CONTAINERPARK!
EcoWerf verkoopt nu voorverpakte compost zowel in het containerpark
(Noodbosweg 100, 3070 Kortenberg) als bij het milieubedrijf
(Aarschotsesteenweg 210, 3012 Wilsele). Een zak van 50 liter hebt u al
voor 3 euro (inclusief btw), te betalen met Bancontact. Voor het afhalen
van compost in bigbags, met een aanhangwagen of in bulk kunt u nog
steeds terecht bij het milieubedrijf. Grote hoeveelheden kunt u ook aan
huis laten leveren.
EcoWerf-compost is een bodemverbeteraar van hoogwaardige kwaliteit, die qua samenstelling aan de strengste voorwaarden voldoet.
Daarom heeft deze compost een Vlaco-kwaliteitslabel.
Meer informatie over de samenstelling, het gebruik of de aankoop
van compost: www.ecowerf.be of 016 28 43 00.

EEN GRASMAAIER HOUDT REKENING MET ZIJN BUREN
Kent u dat gevoel? Op een zondagnamiddag zit u te genieten van een
heerlijk lentezonnetje in uw tuin en dan plots… trekt uw buurman zijn
grasmachine op gang. Daar gaat uw ﬁjne rustige namiddag. U wil
natuurlijk geen ruzie met uw buren, dus u zwijgt en gaat maar terug
naar binnen tot het geronk gedaan is.

Bent u in dit verhaal de buurman?
Weet dan dat u enkel mag grasmaaien en andere werktuigen aangedreven door ontploﬃngsmotoren- of elektrische motoren mag gebruiken tussen 8 en 20 u. Op zon- en feestdagen hebben deze toestellen
verplichte rust. Dit geldt trouwens voor alle gemotoriseerde machines
en werktuigen. Dus ook uw hakselaar, motorzaag, bladblazer, … blijven dan aan de kant. Doe het voor uw buren!
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OCMW
DIENST SCHULDBEMIDDELING
Hebt u te kampen met ﬁnanciële problemen? Of hebt u geen zicht meer
op uw budget? Dan kunt u een afspraak maken met de dienst schuldbemiddeling van het OCMW. Deze dienst helpt niet alleen mensen met
ﬁnanciële problemen maar biedt ook hulp bij het afbetalen van hun
schulden.
Bij budgetbegeleiding wordt u begeleid bij het beheren van uw
inkomsten en uitgaven. U blijft zelf uw betalingen uitvoeren en legt de
betalingsbewijzen ter controle voor aan de maatschappelijk werk(st)er.
Budgetbeheer houdt in dat uw inkomsten worden beheerd door de
maatschappelijk werk(st)er. U gaat er mee akkoord om uw inkomsten
op een speciale rekening te storten. Dan ontvangt u een bepaald bedrag
aan leefgeld om uw dagelijkse kosten te betalen. Aan de hand van een
budgetplan en een afbetalingsreling worden in gezamenlijk overleg de
schulden afbetaald.

De dienst doet ook aan schuldbemiddeling door te bemiddelen bij
schuldeisers in dossiers met minstens één kredietovereenkomst (lening,
verkoop op afbetaling, budgetlijn, kredietkaart). Zowel bij budgetbegeleiding als bij budgetbeheer kan er aan schuldbemiddeling gedaan
worden als u schulden hebt.
Indien geen van bovenstaande hulpverleningsvormen een oplossing
biedt en uw maandelijkse uitgaven veel groter zijn dan uw inkomsten, kunt u doorverwezen worden naar de collectieve schuldenregeling.
Meer info:
OCMW Kortenberg, De Walsplein 30, Kortenberg
socialedienst@ocmwkortenberg.be
02 755 23 25
www.ocmwkortenberg.be

KLUSJESDIENST
Vindt u niemand om (kleine) klusjes te doen in uw woning? Dan kunt u
terecht bij het OCMW.

IEDERE inwoner van de gemeente kan hiervoor een aanvraag doen. De
prijs varieert van minimaal 4,96 euro tot maximaal 53,43 euro per uur.
De prijs wordt berekend op basis van het gezinsinkomen.

U kunt beroep doen op de klusjesdienst voor onder andere volgende
zaken:
• tuinonderhoud
• kleine herstellingswerken zoals bijvoorbeeld een lekkende kraan
• schilder- en behangwerken
• …

Meer info of voor een aanvraag:
Heidi Janssens
thuisdiensten@ocmwkortenberg.be
0491 996 227
Lokaal Dienstencentrum, Beekstraat 25, Kortenberg

Dienstencentrum Dry Coningen
DE WEG NAAR EEN GESLAAGD PENSIOEN
Handleiding om uw pensioen boeiend en harmonieus te maken en te houden
Als u met pensioen gaat, wordt uw leven in mindere of meerdere maten
door elkaar geschud. Voor velen is het een mijlpaal in het leven. U krijgt
geleidelijk aan te maken met een aantal veranderingen, tijd dus om een
balans op te maken. Met andere woorden: om te sleutelen aan het
kunstwerk van uw leven.
Els Messelis geeft u handige tips en behandelt onder andere volgende
thema’s met u:
• relatie met uw partner, (klein)kinderen, buren, …
• sociale omgang met anderen

• seks
• cultuur
Praktisch:
Dinsdag 16 april van 13.30 tot 15 u.
Lokaal dienstencentrum, Beekstraat 25, Kortenberg
Inschrijven vóór 10 april
Gratis
Meer info: dienstencentrum@ocmwkortenberg.be of 0491 996 224
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OPFRISCURSUS INTERNET EN EMAIL
Voor diegenen die hun eerste stappen al gezet hebben maar toch nog
twijfelen organiseert het Dienstencentrum in samenwerking met
Seniornet Vlaanderen wederom een opfriscursus. Tijdens de eerste les
zal worden nagegaan naar welke internettoepassingen uw voorkeur
gaat. Volgende thema’s komen zeker aan bod: inleiding en opfrissing
van computerkennis, e-mail en internet. De thema’s voor de laatste
twee lessen worden mee bepaald door de groep, dit kan onder andere
gaan over telefoneren met skype, internet bankieren, google maps, …

Praktisch:
Maandag 15, 22 en 29 april en maandag 6 en 13 mei, telkens van 9 tot
12 u.
87 euro (cursus, gebruik pc en koﬃe inbegrepen)
Inschrijven vóór 10 april
Maximum 12 deelnemers
Lokaal dienstencentrum, Beekstraat 25, Kortenberg
Meer info: dienstencentrum@ocmwkortenberg.be of 0491 996 224

WEEK VAN DE VALPREVENTIE 2013
Blijf actief, vermijd vallen!
Dans uw leven lang!
Van 22 tot en met 28 april organiseert Vlaanderen (Expertisecentrum
Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie en Lokaal Gezondheidsoverleg) de tweede
Week van de Valpreventie.
Nog teveel ouderen raken hun zelfstandigheid kwijt wegens een val.
Het doel van de Week van de Valpreventie is sensibilisering en
informatieverspreiding rond valpreventie.
Elke dag is er een activiteit om met eenzelfde boodschap naar buiten
te komen, namelijk ‘Blijf actief, vermijd vallen!’. De focus in 2013
ligt op ‘beweging’. Er zijn meerdere activiteiten in Kortenberg:
Maandag 22 april
• Gezondheidswandeling (55plus), verzamelen om 14 u. op het
De Walsplein.
Op maandag 22 april kunt u deelnemen aan de kleine of grote wandeling. De kleine wandeling is 3 à 5 km lang. De grote wandeling is
8 à 10 km lang. Na de wandeling is iedereen welkom voor de Valquiz
in OC Berkenhof. Deelnemers krijgen een gratis pannenkoek en
kopje koﬃe.
• Valquiz (LDC) om 15.30 u. in OC Berkenhof
Tijdens de valquiz komen de belangrijkste risicofactoren aan bod die
een val kunnen veroorzaken. De deelnemers krijgen een gratis pannenkoek en een tas koﬃe aangeboden.
Dinsdag 23 april
Tijdens de warme maaltijd (LDC) in OC Berkenhof (tussen 12 en
13.30 u.) wordt het thema extra toegelicht door onder andere folders

en een papieren versie van de valquiz. Voor de maaltijd moet u zich
inschrijven vóór 19 april (deelnameprijs: 8,80 euro voor de maaltijd)
Woensdag 24 april
• Tai Chi (LDC in samenwerking met the Wushu family) van
9 tot 12 u. in de cultuurzaal van OC Berkenhof
Door zich te richten op evenwicht, spiersterkte en uithouding is tai
chi een ideale vorm van beweging voor valpreventie. U kunt deelnemen aan een gratis proeﬂes in één van de verschillende groepen
(beginners tot gevorderden).
• Yoga (55plus) van 9 tot 10 u. in zaal Harmonie in OC Berkenhof
Yoga is een zachte gymnastiek waar rust en beheersing van de
bewegingen samen met een mentaal evenwicht tot harmonie leiden. De lessen zijn geschikt voor elke leeftijd en conditieniveau. Er
wordt een gratis proeﬂes aangeboden.
Donderdag 25 april
Neem deel aan één van de volgende gratis proeﬂessen in de
Cultuurzaal van OC Berkenhof
• Seniorengym, gezonde rug (LDC in samenwerking met
Stillpoint) van 9 tot 10 u.
Deze reeks ‘gezonde rug’ richt zich tot alle personen met of zonder
rugklachten. Er worden verschillende lenigmakende en vooral spierversterkende oefeningen uitgevoerd.
• Gym, ﬁt op uw stoel (LDC in samenwerking met Stillpoint)
van 10.15 tot 11.15 u.
De oefeningen worden zittend op een stoel uitgevoerd waarbij elke
spierbundel in uw lichaam aangesproken wordt.
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• Body en balance (55plus) van 14.30 tot 15.30 u.
Body en balance is een nieuw initiatief van 55 plus Kortenberg. De
cursus start pas in september, maar u kunt nu al een gratis proeﬂes
bijwonen. Body en balance is een unieke combinatie van onder
meer yoga-, evenwichts- en relaxatieoefeningen waardoor u zowel
geestelijk als lichamelijk leert ontspannen en u meer soepelheid en
kracht opbouwt. U hebt geen ervaring nodig, het is niet competitief,
de nadruk ligt op uw ‘eigen’ grens die ‘uw’ lichaam aangeeft!
Of neem deel aan de maandelijkse dansnamiddag van de seniorenadviesraad in GC Colomba van 13.45 tot 17.45 u.
De laatste donderdag van de maand verzamelen alle kwieke senioren
van Kortenberg in CG Colomba voor de dansnamiddag. Alle senioren
gaan er uit de bol op Vlaamse levensliederen en muziek uit hun jeugd.
De toegang is gratis en de drankprijzen zijn zeer democratisch. Deze
dansnamiddagen worden georganiseerd door de Seniorenadviesraad
en de gemeente Kortenberg.
Vrijdag 26 april
Infonamiddag valpreventie (LDC in samenwerking met
Stillpoint) met extra gratis les stoelgym van 13.30 tot 16 u. in
zaal Harmonie van OC Berkenhof.
Tijdens het eerste gedeelte krijgt u praktische tips over valpreventie.
Daarna krijgt u ook een overzicht om gevaarlijke situaties bij u thuis te
vermijden. Na deze info krijgt u ook nog de kans om kennis te maken
met de stoelgym die zich richt naar senioren die slecht te been zijn en
die zich bijvoorbeeld enkel kunnen verplaatsen met een wandelstok of
wandelkarretje.
Voor meer info en/of inschrijvingen:
Inschrijven kan tot donderdag 18 april in het Lokaal Dienstencentrum,
Beekstraat 25, Kortenberg
0491 996 224 (Geert)
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

Politie
RECHTZETTING
In het maartnummer van Zoeklicht stond een fout in het artikel over de nieuwe politieraad voor de lokale politie HerKo. Er werd immers
vermeld dat politieraadslid Jan Schelstraete uit Herent lid is van de partij GROEN, terwijl dat Open Vld moet zijn. Onze excuses hiervoor.
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Prikbord
OPROEP KANDIDATEN GEMEENTELIJKE ERFGOEDCOMMISSIE KORTENBERG
De Gemeentelijke Erfgoedcommissie Kortenberg (GecK) heeft tot doel
het gemeentebestuur bij te staan bij het beleid en het beheer van het
Kortenbergs erfgoed. Dit heeft zowel betrekking op de waardevolle
gebouwen, het landschappelijk erfgoed als archeologie.
Voor de legislatuur 2013-2019 wordt de commissie opnieuw samengesteld. Mensen die ons erfgoed een warm hart toedragen en een bijzondere kennis en/of expertise kunnen bijbrengen met betrekking tot
het beleid en het behoud van het erfgoed zijn van harte welkom. Qua
tijdsinvestering gaat het over maximaal één vergadering per maand.

naar freek.rombouts@kortenberg.be of naar de huidige voorzitter
walter.sevenants@triharch.be:
• Geschiedenis
• Architectuur
• Monumenten- en landschapszorg
• Archeologie
Gelieve volgende gegevens te vermelden: naam, voornaam, contactgegevens, deskundigheid, korte voorstelling.
Meer informatie over de voorbije werking van de GecK vindt u op
www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Erfgoed).

Bent u door uw beroep en/of opleiding deskundig in één van de volgende domeinen, aarzel dan niet en stuur uw kandidatuur vóór 15 april

NOODWEER EN TUSSENKOMST VAN HET RAMPENFONDS
GEMEENTEBESTUUR

Regelmatig wordt onze streek geteisterd door noodweer, waardoor inwoners schade kunnen oplopen aan hun bezittingen of eigendommen.
In bepaalde gevallen kan een dergelijk noodweer erkend worden als
ramp zodat een tussenkomst van het Rampenfonds mogelijk wordt.
Het blijft echter aangewezen dat u in eerste instantie contact opneemt
met uw verzekeringsmaatschappij. U vindt hiervoor een checklist op
www.kortenberg.be (Leven en samenleven / Rampenplan / Noodweer).

Voor het onderzoek naar een erkenning als ramp is het zeer belangrijk
dat getroﬀen personen hun opgelopen schade zo snel mogelijk meedelen aan het gemeentebestuur. Dit kan door middel van het aangifteformulier dat u ook terugvindt op de gemeentelijke webstek via het pad
zoals hierboven vermeld.
U kunt ook steeds contact opnemen met de gemeentelijke dienst rampenplanning via rampenplan@kortenberg.be of via 02 755 22 25.

POSTKAARTEN VAN KORTENBERG
GEMEENTEBESTUUR

Vorige zomer deden we een oproep om mooie foto’s van het vernieuwde park van de Oude Abdij in te sturen. De
bedoeling was om die dan uit te geven als postkaart voor onze gemeente. We kregen immers steeds vaker de vraag
van inwoners om postkaarten van de eigen gemeente te kunnen kopen. Sinds oktober worden aan de UiTbalie
verschillende postkaarten te koop aangeboden tegen de democratische prijs van € 1 per kaart.

Poort Oude Abdij Kortenberg – foto van Sabine Fannes

Maar behalve het park van de Oude Abdij zijn er natuurlijk nog tal van andere mooie plekken in Kortenberg. Daarom
deden we ook een oproep naar lezers van Zoeklicht met een passie voor mooie beelden om hun beste foto’s door
te sturen naar zoeklicht@kortenberg.be met de vermelding ‘Postkaart’. De redactieraad van Zoeklicht heeft inmiddels nog twee foto’s geselecteerd om deze als postkaart uit te geven. De beelden, die u hiernaast kunt zien, zullen
vanaf 1 april eveneens in beperkte oplage aan de UiTbalie te koop zijn.
Geïnteresseerde fotografen mogen nog steeds foto’s inzenden. Het is immers de bedoeling om een reeks beelden
uit alle deelgemeenten en in alle seizoenen te kunnen aanbieden aan iedereen, inwoner en bezoeker, die een
kaartje met een Kortenbergs dorpsgezicht wenst te versturen. De personen van wie een foto geselecteerd wordt,
worden daarvoor beloond met een geschenkje.

Stationsgebouw Kortenberg – foto van Johan Vanhees
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HET BEROEMDE BIJTJE GEEFT DE 14DAAGSE VLEUGELS
Het Rode Kruis-Vlaanderen organiseert van 25 april tot en met 9 mei zijn jaarlijkse stickerverkoop.
Ook de vrijwilligers van het Rode Kruis-Kortenberg zullen in die 14 dagen stickers verkopen. De opbrengst wordt gebruikt
voor het updaten van het materiaal in de nieuwe ziekenwagen van de Kortenbergse afdeling. Koop dus een sticker in uw eigen
gemeente.
Dit jaar siert het bekende tekenﬁlmﬁguurtje ‘Maja de Bij’ de stickers van het Rode Kruis. Wat leuk is aan de sticker is dat Maja
ﬁgureert als sympathieke hulpverleenster. Elk personage is uitneembaar, wat de stickerpret nog vergroot voor de kinderen.
De tombola (op de keerzijde) is en blijft een extra reden om de sticker te kopen. Want met een beetje geluk levert 5 euro niet
alleen een goed gevoel maar ook een nieuwe auto of een ontspannende vakantie op.
Hopelijk bent u één van de gelukkigen. Alvast véél succes!
Het Rode Kruisteam Kortenberg dankt U voor uw steun en vertrouwen.
Meer info : http://Kortenberg.rodekruis.be

30 NIEUWE KINDEREN ZOUDEN GRAAG HUN VAKANTIE IN VLAANDEREN DOORBRENGEN

FEBRUARI IN BEELD

Euro-Children is op zoek naar Vlaamse gastgezinnen
om kinderen uit probleemgebieden in Europa tijdens
de vakantie te verwelkomen. De meeste van de 120
verwachte kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwacht Euro-Children 30 jongens en
meisjes tussen 9 en 11 jaar die voor de eerste keer naar
Vlaanderen komen. Tien daarvan komen uit het

1

2

zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer
van Tsjernobyl, en 20 uit Slovakije, Kroatië en Bosnië en
Herzegovina. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe
gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden
willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.
Kandidaat-gastgezinnen kunnen vrijblijvend contact
opnemen op 03 247 88 50 of via info@eurochildren.be
Meer info: www.eurochildren.be

3

1

Op 2 februari ging de gratis schaatsdag van sportregio Dijle-Hageland door te Haasrode. Ook de Kortenbergse inwoners waren van de partij.

2

Op 8 februari vestigden zo’n 400 leerlingen uit basisscholen uit Boortmeerbeek, Herent, Kortenberg, Leuven en Brussel, het wereldrecord ‘natuurbeheer’ in het Silsombos. Het initiatief ging uit van de provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Kortenberg. De actie wordt opgenomen in het Guinness Book of Records. De Kortenbergse leerlingen kwamen uit het
derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Klimop uit Kortenberg, die ook de peters zijn van het natuurgebied, en uit het vijfde en zesde leerjaar van
het Gemeenschapsonderwijs Hertog Jan uit Kortenberg.

3

Tijdens de Grabbelpas ontpopten de deelnemers zich tot echte dj’s. Ze sloten de workshop af met een dj-set op het feestje van de speelpleinen.
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in Kortenberg
(Jeugddienst)
GEMEENTEBESTUUR

ALLES KIDS EN THE ATEENS IN DE PAASVAKANTIE

Tijdens de paasvakantie, van dinsdag 2 tot en met vrijdag 12 april, kan iedereen van 5 tot 15 jaar
terecht op het speelplein.
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.
Tussen 9 en 16 u. amuseren we ons aan de scoutslokalen van Kortenberg. Er is opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
We gaan ook twee keer op uitstap. Op vrijdag 5 april trekken we naar het Muziek Instrumenten Museum (MIM) te Brussel. Op donderdag 11 april
gaan we schaatsen en krijgen we een circusvoorstelling en -initiatie.
Prijs:
Inwoners Kortenberg:
€ 6 voor een hele dag, € 3 voor een halve dag, € 8 (uitstapdag), volledige week € 30 (eerste week slechts 4 dagen: € 24)
Niet-inwoners Kortenberg:
€ 8 voor een hele dag, € 4 voor een halve dag, € 10 (uitstapdag), volledige week € 40 (eerste week slechts 4 dagen: € 32)
Inschrijven: www.kortenberg.be
Info: Jeugddienst – 02 755 22 85 - vakantiewerking@kortenberg.be

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEZEN IN DE BIB

Luister je graag naar mooie verhalen?
Elke eerste woensdag van de maand wordt er voorgelezen in de bib.
Op woensdag 3 april is het thema ‘ﬁetsen’.
Voor wie graag knutselt is er na het voorlezen volop gelegenheid.

Woensdag 3 april van 14 tot 15 u.
Kinderen van 4 tot 8 en begeleiders
De Bib
Gratis
Info: 02 755 22 90
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIERENARTS MAARTEN JAGERMEESTER VERTELT IN DE BIB
Jonge dierenvrienden, dit is iets voor jullie!
Tijdens de paasvakantie komt auteur Maarten Jagermeester naar de Bib om voor te lezen en te vertellen. Hij
beantwoordt ook vragen over de verzorging van kleine en grote dieren.
Maarten Jagermeester werd geboren op een boerderij en groeide op tussen de dieren. Al van kleins af aan
was hij dol op dieren. Zijn besluit stond dan ook al gauw vast: hij zou dierenarts worden. Hij studeerde aan
de universiteit van Gent en heeft sinds de jaren zeventig een eigen dierenartspraktijk.
De belevenissen in zijn praktijk - met de dieren, maar vooral ook met hun baasjes - inspireerden hem tot het
schrijven van verhalen. Wie van hem al eens een boek gelezen heeft weet dat het spannende avonturen zijn.
Maarten Jagermeester vertelt voor meisjes en jongens van 8 tot 10 begeleid door een volwassene.
Woensdag 10 april van 14 tot 15 u.
De Bib
€2
Reserveren via de UiTbalie in de Bib, 02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be
Info: www.maartenjagermeester.be

(Gemeentelijke adviesraad voor senioren i.s.m. het gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

SENIORENFEEST

Op dinsdag 16 april organiseert de gemeentelijke adviesraad voor
senioren in samenwerking met het gemeentebestuur het lentefeest
voor senioren.
Het wordt een humoristische show met Lia Linda en Albert. Dit komische zangduo is een vaste waarde in de Vlaamse amusementssector. In
hun knotsgekke shows combineren ze aanstekelijke humor met sfeervolle liedjes. Typetjes komen en gaan en sketches worden afgewisseld
met de grootste hits van nationale en internationale sterren.
Sven’s Music Band is een combo dat Vlaanderen rondreist op zoek naar de
leukste feestjes. Dit combo deinst er niet voor terug om nummers uit de
oude doos in een medley te gieten of in een nieuw jasje te steken. Ook
hedendaagse muziek komt aan bod in het zeer uitgebreide repertoire. Dit
combo beschikt over een zeer uitgebreid en gevarieerd dansrepertoire.
Na het optreden krijg je nog één uur de gelegenheid om een danspasje
te wagen.
Naar goede gewoonte trakteert het gemeentebestuur de aanwezigen
op een Kortenbergse koﬃetafel.
Dinsdag 16 april om 14.30 u.
GC Colomba
€4
Info: 02 755 22 86
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(Cultuurdienst i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

ERFGOEDDAG: STOP DE TIJD!

De expo ‘In Kortenberg stopt de tijd niet’ voert je terug in de tijd. Hoe ontstond de kalender die we vandaag
kennen? Hoe evolueerde de zandloper tot een digitaal horloge? Wat was de levensverwachting in 1300,
1500, 1800 en 2000 en hoe ging men toen gekleed? Van waar komt het spreekwoord ’De tijd vliegt snel,
gebruik hem wel’?
Breng zondag 21 april een beetje tijd door in het Erfgoedhuis en kom het allemaal te weten!
Na een bezoekje aan de tentoonstelling kan je in de mooie tuin van het Erfgoedhuis iets lekkers drinken of
je uitleven met de volksspelen.
Zondag 21 april van 13 tot 18 u.
Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, Erps-Kwerps
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be – 02 755 22 83
(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

START TO MOUNTAINBIKE
Voor de mountainbiker met geen of een beetje ervaring. In tien lessen leer je alle technische aspecten
van mountainbiken kennen en bouw je je conditie op.
Thema’s die aan bod komen zijn: ﬁets afstellen, onderhoud, ﬁetsbehendigheid, traptechniek, parcours
lezen, trail, klimmen en dalen, ...
Maandag 22/04 – 29/04 – 06/05 – 13/05 – 20/05 – 27/5 – 3/6 – 10/6 – 17/6 – 24/6 van
19 tot 21 u.
Sporthal Kortenberg (vertrek en aankomst)
18+
€ 40
Info: sportdienst@kortenberg.be of 02 755 22 87
Inschrijven: www.kortenberg.grabbis.be
(account aanmaken en inschrijven)
(Cultuurdienst)

GEMEENTEBESTUUR

EXPOSEREN IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM

Ben je creatief bezig en ben je nog op zoek naar een expositieruimte? Dan kan je terecht in het
Administratief Centrum. De ruimtes worden je gratis ter beschikking gesteld voor een periode van
twee tot vier weken.
Als kunstenaar dien je een cv en portfolio voor te leggen aan de Werkgroep Beeldende Kunsten van de
gemeente. Deze adviseert het schepencollege dat de uiteindelijke toestemming voor een tentoonstelling geeft.
Het volledige tentoonstellingsreglement kan je vinden op www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Cultuur/
Expo) of neem contact op met de cultuurdienst via cultuur@kortenberg.be – 02 755 22 83.
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(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN: NATUURTALENT

Het is weer zover! Op zaterdag 27 en zondag 28 april heerst er
creativiteit in Kortenberg tijdens de Week van de Amateurkunsten,
afgekort de WAK.
Met als thema ‘Natuurtalent’ gaan we voor een groene editie. Kunst in,
met en door de natuur. Niet zelden staat de puurheid, frisheid of grootsheid van de natuur centraal in het werk van grote kunstenaars, denk
maar aan Van Gogh, Monet, Vivaldi, Rousseau,…
Ontmoetingscentrum Berkenhof is het centrum van het Kortenbergse festivalweekend van 27 tot 28 april. Zaterdagmiddag om 14 u. wordt de WAK
feestelijk geopend met een hapje en een drankje. Vanaf dan kan je gedurende twee dagen verschillende kunstwerken ontdekken van plaatselijke
kunstenaars. Hiernaast zullen enkele lokale verenigingen tonen wat ze in
hun mars hebben en je laten genieten van enkele spetterende optredens.
Zin om deel te nemen aan een van de workshops? Dat kan! Stuur een
mailtje naar cultuur@kortenberg.be. Doe het snel, want de plaatsen
zijn beperkt.
Zaterdag 27 april om 14 u.: Workshop keramiek
Tijdens de workshop maak je een keramieken vaasje. Je rolt plakken klei
uit die je aan de hand van een kegelvorm tot een vaasje boetseert. De
buitenkant van het vaasje geef je structuur aan de hand van allerlei materiaal zoals zonnebloempitten, raﬃa, rubberen stempels, enzovoort.
Na het boetseren wordt het vaasje ook geglazuurd. Het werkstukje
moet dan nog drie weken drogen en zal in een keramiekoven gebakken

worden. Daarna kan het opgehaald
worden.
Zondag 28 april om 14 u.:
Vilten met natuurelementen
Je maakt een sjaaltje met verschillende soorten wol op zijde. Nunovilten heet deze techniek. Daarna
wordt het sjaaltje geverfd met
natuurlijke verfstoﬀen, geel/oker met uienschillen of oudroze met rode
kool.
Meebrengen: een oude badhanddoek, een schaar en een plastiek zak.
Zondag 28 april om 15 u.: Kleimonstertjes met materialen uit
de natuur
Je maakt een gek kleimonstertje dat je versiert met allerlei materialen
uit de natuur: mos, schors, pluimpjes, kiezels, bloempjes,...
(Voor kinderen van 6 tot 10 jaar)
Op www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Cultuur) vind je het volledige aanbod.
Zaterdag 27 april en zondag 28 april van 14 tot 18 u.
OC Berkenhof – Gratis
Info: www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Cultuur)
Inschrijven: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

(Toerisme Dijleland i.s.m. Gidsenbond Dijleland)

STREEKWANDELINGEN DIJLELAND 2013
Deze gratis wandelingen zijn leuke toeristische verkenningen in de zestien gemeenten van het
Dijleland, deelregio van de Groene Gordel. Elke woensdagwandeling start om 14 u. en duurt
ongeveer drie uur.
Woensdag 10 april: Boortmeerbeek, 14 u.
Afspraak aan het NMBS-station. Parking aan het station en de kerk
1943-2013: zeventig jaar geleden werd het XXste-konvooitransport in Boortmeerbeek tot stilstand gebracht. Deze oorlogstragedie wordt gevolgd door een natuurwandeling in het Broek.
Woensdag 24 april: Winksele (Herent), 14 u.
Afspraak aan O.L. Vrouw Hemelvaartkerk, Dorpstraat
Toeren in Herent. Hollewegenwandeling naar de Mollekensberg.
De andere wandelingen tot en met oktober lees je op www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Toerisme/
Wandelen en ﬁetsen)
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(Ouderraad De Regenboog i.s.m. De Bib)

LUT CELIE OVER POSITIEF OPVOEDEN
Tussen koesteren en kaderen
Negatieve opmerkingen geven ontmoedigt. Afkeurend en afbrekend
reageren helpt kinderen niet, integendeel. Het maakt hen opstandig,
zelfs kil.
Onze eigen opvoeding, de graad van vermoeidheid, stress, een moeilijke al dan niet tijdelijke privé-situatie, ... Dit kunnen factoren zijn die
ertoe leiden dat corrigerend gedrag te snel ontaardt in een ronduit
negatief omgaan met kinderen. Kinderen raken wel eens, onder voortdurend reclameren, beknord of berispt worden, in een negatieve spiraal. Bij kinderen heeft negativiteit het omgekeerde eﬀect. Hun ontmoediging kan tot kwaadheid leiden, soms tot agressie. Indien dergelijk mechanisme blijft aanhouden lopen kinderen vaak veel schade op
en hun zelfvertrouwen krijgt ferme deuken.
Lut Celie, erkend psychotherapeut, is auteur van ‘Luister nu eens naar
mij’, een boek dat in 2008 verscheen. Samen met Annemie Struyf
schreef ze eerder ‘Het kleine sterven’. In het Groot Begijnhof van Gent
startte Lut Celie met De Bleekweide. Daar geeft ze, samen met een
hecht team van therapeuten psychologische begeleiding aan kinderen

en jongeren. Recent verscheen hierover ‘De Bleekweide: anders kijken
en luisteren naar kinderen en jongeren’. Annemie Struyf heeft hen voor
de televisieserie op één maandenlang gevolgd.
Tijdens de lezing in de Bib bespreekt Lut Celie op welke manier we duidelijk
kunnen aangeven dat bepaalde handelingen en gedragingen niet kunnen
maar hoe we de boodschap tegelijk pedagogisch positief laten doorklinken.
Zijn er vaardigheden die we kunnen aanleren om negatieve spiralen te voorkomen? En hoe kan je lastig gedrag dat een slechte gewoonte is geworden,
aﬂeren?
Ouders en opvoeders die positief omgaan met kinderen en jongeren als
uitgangspunt hebben, zijn van harte welkom.
Dinsdag 30 april om 20 u.
De Bib, Kortenberg
€ 5, drankje inbegrepen
Info: www.lutcelie.be

(De Komedie Spelers)

DE KOMEDIE SPELERS NEMEN EEN HOGE VLUCHT
zorgen van huishoudster Bertha, niet van mekaars bestaan. Bernard
ﬂaddert rustig van de ene naar de andere tot de modernisering toeslaat
en elk van de hostesses overgeplaatst wordt naar een sneller vliegtuig
en dus vaker bij hem zal zijn. Het uurschema zakt in elkaar en dit voor
de ogen van Robert, Bernards beste vriend die bij hem blijft logeren.
Robert snelt zijn beste vriend en Bertha te hulp en algauw raken ze alle
drie verwikkeld in een wervelwind van vergissingen, misverstanden en
komische situaties. Genoeg elementen dus voor een knotsgekke avond.

Het is weer zover! De Komedie Spelers nodigen je uit voor een avond
lachen, gieren en brullen met Boeing Boeing.
Het stuk vertelt het verhaal van Bernard, een welgestelde architect in
een buitenwijk van Parijs. Hij houdt er drie verloofdes op na, alle drie
airhostessen. Zij weten, dankzij een uitgekiende uurregeling en de

Donderdag 11 april, vrijdag 12 april en zaterdag 13 april om 20 u.
Zondag 14 april om 15 u.
OC Atrium, Meerbeek
VVK: € 7, kassa: € 8
Info: www.dekomediespelers.be
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(55plus Kortenberg)

KOMISCHE MONOLOOG: ZUINIGE MARIA
Het ‘leven zoals het is’ met een knipoog naar ‘de tijd van toen’ met zuinige Maria. Een eenvoudige vrouw zoals er in Vlaanderen veel rond
lopen. Talentvol maar ongeweten, tot door een samenloop van omstandigheden het talent naar boven en buiten komt! Ze komt ons vertellen
over haar leven, haar kwalen en haar zuinigheid. Als ze bij het inspecteren van het verstelgoed kledingstukken uit haar jeugd tegenkomt,
komen ook de herinneringen naar boven. Sterallures zijn voor haar geen
must! De eenvoudige moeder van een groot gezin op een ludieke en
respectvolle manier in de bloemen zetten is een grote kunst!
Met een hoog humorgehalte hier en daar, ﬁjnzinnige teksten en veel
gebaar, een geheugen als niet één. Daarmee is ze de cabaretière nummer één. Het publiek bespelen en laten genieten, de zorgen doen vergeten, de sfeer in de zaal tot een hoogtepunt brengen! 55plus hoopt je
op deze uitzonderlijke, ontspannende en hartverwarmende namiddag
talrijk te mogen verwelkomen.

13 april om 14 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Info: www.55pluskortenberg.be/agenda
Inschrijving door € 6/p.p. te storten op het rekeningnummer van
55plus Kortenberg
IBAN BE94 0015 1622 7814 vόόr 7 april
(koﬃe en stukje taart inbegrepen)

(Curieus Kortenberg)

DAGUITSTAP NAAR WATERLOO
De slag bij Waterloo in 1815 betekende het einde van Napoleon maar
ook het begin van de nieuwe ordening van Europa. Waterloo is dus best
wel een gedenkwaardige plek en beslist een uitstap waard.
Curieus volgt op donderdag 18 april het parcours ‘Waterloo 1815’
met een geleid bezoek aan het Wellingtonmuseum, de site met de
beroemde ‘Butte du Lion’ en het slagveld, informatieve ﬁlms, het laatste
hoofdkwartier van Napoleon, het wassenbeeldenmuseum en nog veel
meer.
’s Middags wordt er een warme maaltijd gebruikt. De terugkomst is
gepland rond 19 u. De deelnamekost bedraagt € 50 voor leden van
Curieus Kortenberg. Niet-leden betalen € 55. Inschrijven gebeurt door
overschrijving op het nummer BE77 0012 0965 2442 op naam van
Curieus Kortenberg, uiterlijk tegen 4 april. Het aantal deelnemers is
beperkt tot 30 personen. Meer informatie kan je krijgen via curieus:
secretariaat@telenet.be, 0497 86 34 34 (Emmy Carton), 0476 67 34 13
(Jetta Palmans) of 0476 92 40 85 (Hendrik Stubbe).

© Herman Van Meerbeek
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(Karate Groot-Kortenberg )

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP KARATE  KATA & KUMITE
Karate Groot-Kortenberg organiseert dit jaar het Provinciaal Kampioenschap
Karate - kata & kumite. Dit tornooi gaat door in de sporthal van
Kortenberg op zondag 21 april. In de voormiddag is er kata, dit zijn
stijloefeningen tegen een ingebeelde tegenstander. In de namiddag is
er kumite, dit is een gevecht met twee. Indien je eens wil zien hoe het
er tijdens een wedstrijd aan toe gaat, is dit de uitgelezen kans. Karate
Groot-Kortenberg hoopt jullie te mogen verwelkomen.
Zondag 21 april –
Kata wedstrijd om 9 u. –
Kumite wedstrijd om 13 u.
Sporthal Colomba

(Gros)

FILMVOORSTELLING ALTIPLANO EN GESPREKSFORUM
De Gemeentelijke adviesRaad voor OntwikkelingsSamenwerking
Kortenberg (GROS) heeft het genoegen om je op dinsdag 30 april, in
aanwezigheid van de regisseurs Peter Brosens & Jessica Woodworth, de
Internationaal gelauwerde speelﬁlm ‘Altiplano’ voor te stellen. Na de
ﬁlmvoorstelling wordt een gespreksforum gehouden met de makers.
De GROS Kortenberg stelt bij deze gelegenheid de ontwikkelingsprojecten voor die hij ondersteunt. vzw Acolisa, Belgium Brick Children
School Foundation, vzw Caraes, vzw Solfa en Kids for Uganda. Via dit
evenement willen de vele vrijwilligers een zoeklicht laten schijnen op
de werking van de GROS Kortenberg en de bevolking sensibiliseren en
informeren over concrete en kleinschalige ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente Kortenberg.

Dinsdag 30 april om 19.30 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Gratis

(Scouts en Gid
Gidsen K
Kortenberg)
t b
)
(Jeugdhuis ’t Excuus)

GROEPSFFEEST
Op zaterdag 13 april organiseren de Scouts en Gidsen van Kortenberg hun jaarlijkse
groepsfeest in GC Colomba. Tijdens deze editie worden door de leiding opnieuw de
meest vindingrijke en grappige sketches op het podium naar voren gebracht.
De hele avond worddt uiteraard in een ‘scoutesque’ jasje gestoken. De leden
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(Chiro Flurk Everberg)

FLURKSE FEESTEN
Chiro Flurk vliegt er dit jaar weer tegenaan! De Flurkse Feesten komen er weer
aan in het weekend van 19 en 20 april en dit jaar staan ze volledig in het
teken van 60 jaar Chiro Flurk Everberg. Ze behouden het leuke dorpsfeest waar
jullie de voorbije twee jaar al van hebben genoten, maar voegen er een beetje
typische chirosfeer aan toe. Chiro Flurk werpt zich met de leiding weer op een
bonte avond. Iedereen mag komen genieten van een leuk spektakel, gebracht
door leden, leiding en oud-leiding! Schijt-Je-Rijk, randanimatie en paintball
zijn natuurlijk ook weer van de partij. Voor meer info kan je terecht op www.
chiroﬂurk.be. Je kan ook altijd mailen naar info@chiroﬂurk.be.

KALENDER
April
Zaterdag 13 april
Vrijdag 19 april
Zaterdag 20 april
Zaterdag 27 april
Vrijdag 29 maart

Groepsfeest
Flurkse feesten
Flurkse feesten
Groove
Almighty VII
Jin your face

Scouts en Gidsen Kortenberg
Chiro Flurk Everberg
Chiro Flurk Everberg
JH ‘t Excuus
Jin Scouts Kortenberg & Veltem

GROOVE ALMIGHTY VII
’t Excuus is al aan de 7de editie van Groove Almighty toe. De ticketverkoop
loopt op volle snelheid en er wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen om de fuifgangers een totaalbelevenis aan te bieden. Op zaterdag 27 april laat het jeugdhuis, samen met 1000 jongeren, de polyvalente zaal van Erps-Kwerps weer daveren op haar grondvesten. Vette beats,
ongeziene special acts, live performances en nog veel meer.
Ook dit jaar wordt er gezorgd voor een hele resem waardige artiesten. Met
een mix van jonge, meer ervaren, internationale en nationale dj’s. Met trots
kan ‘t Excuus jullie volgende dj’s voorstellen: Vato Gonzales & MC Tjen
(Nederland), The legend Daddy K (Europe’s best DJ show), Sakso VS
Violinvasion (uniek in België), DJ Makasi (Tomorrowland) en waardige
resident dj’s Ignazzio & Sebastien Miotti. Naast muziek worden bezoekers
ook visueel verwend met live acts, special eﬀects,...
Om trouwe bezoekers en fans te belonen hield het jeugdhuis in februari
een voorverkoop met earlybird tickets via de online verkoop. In deze laatste
maand kun je nog een kaart bemachtigen in een van de voorverkooppunten: JH ’t Excuus, UiTbalie Bib, Café Central, JH Den Aap, Bilbo,... of online.
De link vind je via onze facebookpagina of -evenement. Kaarten in voorverkoop kosten € 7, aan de kassa betaal je € 9. Om de kwaliteit van het
evenement te waarborgen geldt dit jaar de regel ‘binnen is binnen’. Gelieve
hier rekening mee te houden.
Deuren gaan open om 20 u. en om 3 u. gaan de laatste drankjes over de
toog. Extra parking wordt voorzien aan sporting Erps-Kwerps, gelieve de
pijltjes te volgen. Er is een vestiaire aanwezig waar je tegen een kleine
vergoeding je jas veilig kan weghangen. De opbrengst van de vestiaire
gaat naar het Stefanie’s Rozenfonds.
Dit jaar heeft ‘t Excuus niet enkel weer een vetstrakke dansgelegenheid
uitgebouwd maar ook een totaal vernieuwd concept voorzien voor het
lounge terras, waar naast eetkramen ook vele andere promostands zullen
staan. Omwille van deze nieuwe gelegenheid wordt de regel ‘binnen is
binnen’ gehanteerd.
Dit jaar wordt er ook een surfvakantie onder de aanwezigen verloot. Voor
meer acties: houd de facebook fanpagina in het oog!
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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

Wat

ma 01/04/13 van
14:00 tot 16:00

KVLV Everberg - Uit wandelen

KVLV Everberg

Parking Gemeentehuisstraat 9,
Everberg

di 02/04/13 van
09:00 tot 16:00

Speelpleinen

Jeugddienst

Scoutslokalen, Kortenberg

di 02/04/13 van
09:00 tot 16:00
woe 03/04/13 van
14:00 tot 15:00
woe 03/04/13 om
19:00

Grabbelpas: Cool met chemie
en glas graveren
Voorlezen in de Bib rond het
thema Fietsen!
Start wielerseizoen

Jeugddienst

GC Colomba

De Bib

De Bib

Wtc Blosom

do 04/04/13 van
13:30 tot 16:30
zo 07/04/13, zo
05/05/13, zo
09/06/13 van
09:30 tot 12:00
woe 10/04/13 van
14:00 tot 15:00
woe 10/04/13 om
14:00

KVLV Hobbyclub - creatief
handwerken
Ochtendwandeling 10 km
Kortenberg

Vertrek: Parochiezaal,
St. Antoniusstraat 1,
Meerbeek
OC Everberg

do 11/04/13,
vrij 12/04/13,
za 13/04/13 van
20:00 tot 23:00 ,
zo 14/04/13 van
15:00 tot 18:00
za 13/04/13 van
14:00 tot 18:00
za 13/04/13 om
19:00
zo 14/04/13 van
08:25 tot 18:00
van 15/04/13 tot
21/06/13
Altijd open
di 16/04/13 om
20:00
di 16/04/13 van
19:30 tot 20:30
di 16/04/13 van
14:30 tot 18:15
di 16/04/13 van
13:30 tot 15:00
woe 17/04/13 van
19:45 tot 21:00

Dierenarts Maarten
Jagermeester vertelt in de Bib
Wandeling Regionaal
Landschap Dijleland:
Boortmeerbeek
Boeing Boeing

Komische monoloog ‘Zuinige
Maria’
Groepsfeest Scouts en Gidsen
Kortenberg
Dagtocht 21 km Porcheresse
(Daverdisse)
Tennislessen TC Leliehof

Organisator

KVLV Everberg

Waar

Info
02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
elke maandag in april
02 755 22 85,
vakantiewerking@kortenberg.be,
elke werkdag tot en met 12/04
02 755 22 85,
vakantiewerking@kortenberg.be
02 755 22 90,
bibliotheek@kortenberg.be
www.wtcblosommeerbeek.be,
€ 15 lidgeld Verzekering en kleding
bijkomend te betalen
02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be
02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

De Bib

De Bib

Regionaal Lanschap Dijleland

Vertrek Station
Boortmeerbeek

De Komedie Spelers

OC Atrium

www.dekomediespelers.be

55plus Kortenberg

OC Berkenhof

Scouts Kortenberg

GC Colomba

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg
TC Leliehof,
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps
Zaal Blauwgrond,
Administratief Centrum
OC Atrium

www.55pluskortenberg.be,
€6
www.scoutskortenberg.be,
€ 3 - leden gratis
09 348 57 66,
www.witlooftrekkers.be
martin.tennisleliehof@gmail.com,
www.tcleliehof.be

TC Leliehof

Infosessie 'Gezond Wonen'

Dienst Milieu

Zumba

KVLV Meerbeek

Senioren Lentefeest

Senioren adviesraad Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

De weg naar een geslaagd
pensioen
Cursus ‘Actieve Fitmix’

LDC Kortenberg

OC Berkenhof

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be, € 2
Gratis

Gratis
kvlv.meerbeek@yahoo.com,
ook 23/4 en 30/4
02 755 22 86,
michele.geets@kortenberg.be,
www.kortenberg.be, € 4
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
02 759 85 25 (ná 19:00),
kpt@skynet.be,
www.femma.be/erps-kwerps,
€ 9; Leden én inwonende gezinsleden: € 6
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Wanneer
woe 17/04/13 van
13:30 tot 16:30
en van 19:30 tot
22:30
woe 17/04/13 van
21:00 tot 22:00
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Wat

Organisator

Waar

Info

Bloemschikken Die Blomme

Die Blomme

OC Berkenhof

miafransen@telenet.be,
€ 10 euro lidgeld - per les €5.

KVLV & Zumba - Nieuwe
lessenreeks!

KVLV Everberg

OC Everberg

do 18/04/13 van
19:30 tot 22:30

Kookles

KVLV Meerbeek

do 18/04/13 van
09:00 tot 19:00

Uitstap: Waterloo 1815

Curieus Kortenberg

Parochiezaal,
Sint Antoniusstraat 7,
Meerbeek
OC Berkenhof

02 759 31 44, sien.beyens@skynet.be,
€ 40 leden, € 60 niet-leden,
11 lessen telkens op woensdag
kvlv.meerbeek@yahoo.com

vrij 19/04/13 van
20:00 tot 24:00

5de grote SpEK-quiz

Supportersclub Sporting Erps-Kwerps

vrij 19/04/13 en za
20/04/13
van 20/04/13 tot
26/04/13
van 20/04/13 tot
26/04/13
za 20/04/13 van
09:00 tot 16:00
za 20/04/13 om
14:00

Flurkse feesten

Chiro Flurk

Kantine Sporting
Erps-Kwerps, Kasteelstraat,
Erps-Kwerps
Centrum Everberg

0497 86 34 34,
curieus.secretariaat@telenet.be,
hendrik.stubbe@telenet.be,
€ 50 leden, € 60 niet-leden
danny.carleer@telenet.be,
marcel.grauwels@skynet.be,
€ 15
www.chiroﬂurk.be

Digitale Week: Zit het gamen
in je bloed?
Digitale Week: Testen e-reader

De Bib

De Bib

www.kortenberg.be

De Bib

De Bib

www.kortenberg.be

Eerste hulpinitiatie voor
jongeren
Ontmoetingsfeest: paella en
fotozoektocht

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

zo 21/04/13 van
13:00 tot 18:00
zo 21/04/13 van
09:00 tot 17:00

Erfgoeddag: Stop de Tijd!

Cultuurdienst i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg Erfgoedhuis, Dorpsplein 16,
3071 Erps-Kwerps
Karate Groot-Kortenberg
Sporthal Kortenberg

zo 21/04/13 van
13:45 tot 17:00

Concert ‘Romantische Mozart’
in het PSK te Brussel

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: Station Kortenberg

zo 21/04/13 van
09:30 tot 12:30

Bezoek aan het Broodhuis en
Bruxella 1238

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: Station Kortenberg

zo 21/04/13 van
10:00 tot 18:00

Goed Gevoel Ladies Fair

KVLV Everberg

Parking Gemeentehuisstraat 9,
Everberg

zo 21/04/13 van
09:30 tot 12:00
ma 22/04/13 tot
vrij 26/04/13
ma 22/04/13 van
09:30 tot 12:30 of
woe 24/04/13 van
13:30 tot 16:30
ma 22/04/13 van
13:30 tot 16:30 of
di 23/04/13 van
09:30 tot 12:30
ma 22/04/13 van
19:00 tot 21:00
ma 22/04/13 van
19:30 tot 21:30

Ochtendwandeling 8 km te
Winksele
Week van de valpreventie

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg
OC Berkenhof

jeugd@kortenberg.rodekruis.be,
€8
02 759 98 79,
€ 12, leden: € 10, kinderen -10 j: € 7,
fotozoektocht: € 4
02 755 22 83,
cultuur@kortenberg.be, gratis
info@karate-groot-kortenberg.be,
www.karate-groot-kortenberg.be,
€ 7, -10 jaar: gratis
02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 23
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 11 leden, € 12 niet-leden
tamara.vleminckx@pandora.be,
kristina_va@pandora.be,
leden: € 8 VVK - € 10 kassa, Niet-leden: € 12
016 48 10 03,
www.witlooftrekkers.be
voor het volledige programma zie p. 12-13

Digitale Week: Fotoboek
maken

Gemeente Kortenberg

Raadzaal Administratief
Centrum

02 755 22 40,
Maximaal 12 personen, € 3 voor inwoners,
€ 6 voor niet-inwoners van Kortenberg

Digitale Week: Fotoshow
maken (Photo Story)

Gemeente Kortenberg

Raadzaal Administratief
Centrum

02 755 22 40, Maximaal 12 personen,
€ 3 voor inwoners, € 6 voor niet-inwoners van
Kortenberg

Start to mountainbike

Sportdienst

Sporthal Kortenberg

uitbalie@kortenberg.be

Kookles: Pizza, zoveel meer

KVLV Everberg

woe 24/04/13 van
09:30 tot 12:30

Digitale Week: Fietsroutes

Gemeente Kortenberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg
Raadzaal Administratief
Centrum

di 23/04/13 van
13:30 tot 16:30

Digitale Week: Voordracht
Windows 8

Gemeente Kortenberg

02 759 31 44,
sien.beyens@skynet.be,
€ 3 leden, € 6 niet-leden
02 755 22 40, € 3 voor inwoners,
€ 6 voor niet-inwoners van Kortenberg,
Maximaal 12 personen
02 755 22 40, € 3 voor inwoners,
€ 6 voor niet-inwoners van Kortenberg,

Provinciaal Kampioenschap
karate - kata & kumite

Dienstencentrum

Raadzaal Administratief
Centrum
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Wanneer

Wat

woe 24/04/13 om
14:00

Wandeling Regionaal
Landschap Dijleland: Winksele

Regionaal Landschap Dijleland

do 25/04/13 van
13:45 tot 17:45
do 25/04/13 om
12:50
do 25/04/13 van
07:30 tot 20:15

Senioren dansnamiddag

Senioren adviesraad Kortenberg

Museum: De Vrijmetselarij

Femma Kortenberg

Uitstap naar Bokrijk

Femma Erps-Kwerps

do 25/04/13 van
09:30 tot 12:30

Digitale Week: Gratis
telefoneren met Skype

Gemeente Kortenberg

Raadzaal Administratief
Centrum

do 25/04/13 van
13:30 tot 16:30

Digitale Week: Pc-dokter
(helpdesk)

Gemeente Kortenberg

Raadzaal Administratief
Centrum

vrij 26/04/13 van
09:30 tot 12:30

Raadzaal Administratief
Centrum

vrij 26/04/13 van
13:30 tot 16:30
za 27/04/13 en
zo 28/04/13 van
14:00 tot 18:00
za 27/04/13 van
09:00 tot 16:00
za 27/04/13

Digitale Week: Voordracht ‘Is
Gemeente Kortenberg
een smartphone gemakkelijker
dan een gsm?’
Digitale Week: Voordracht
Gemeente Kortenberg
‘Waarom een tablet kopen?’
Week van de amateurkunsten: Cultuurdienst
Natuurtalent
Eerste hulpinitiatie voor
jongeren en kinderen.
Groove Almighty VII

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

JH ‘t Excuus

zo 28/04/13 van
09:30 tot 12:30

Bezoek aan het Broodhuis en
Bruxella 1238

vtbKultuur Kortenberg

Polyvalente zaal,
Erps-Kwerps
Vertrek: Station Kortenberg

zo 28/04/13 van
10:30 tot 14:00

Lentebrunch

KVLV Everberg

zo 28/04/13 van
13:15 tot 17:00
di 30/04/13 van
14:00 tot 17:30

Brabantwandeling 13 km te
Hoegaarden
Een groot uur met Felix
Timmermans

Wandelclub Witlooftrekkers

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg
Vertrek: De Walsplein

Vl@s vzw - Kortenberg

OC Berkenhof

di 30/04/13 van
19:30 tot 23:00

Filmvoorstelling Altiplano
en gespreksforum met de
regisseurs van de ﬁlm.
Positief opvoeden, tussen
koesteren en kaderen door
Lut Celie

GROS Kortenberg

OC Berkenhof

Ouderraad De Regenboog i.s.m. de Bib

De Bib

di 30/04/13 om
20:00

Organisator

Waar
Vertrek: O.L.Vrouw
Hemelvaartkerk, Dorpstraat,
Winksele
GC Colomba
Vertrek: Craenenplein ,
Kortenberg
Vertrek: Station Kortenberg

Raadzaal Administratief
Centrum
OC Berkenhof

Info
Gratis
02/ 55 22 86,
michele.geets@kortenberg.be
femma.kortenberg@gmail.com,
€ 15 (museum en tempel), bus apart te betalen
02 759 98 67, boerjanc@gmail.com,
www.femma.be/erps-kwerps,
www.bokrijk.be, 35 leden, € 40 niet-leden,
Trein dag zelf te betalen,
Inschrijven vóór 18/04
02 755 22 40, € 3 voor inwoners,
€ 6 voor niet-inwoners van Kortenberg,
Maximaal 12 personen
02 755 22 40, Op afspraak - eerste afspraak
om 13:30 - laatste afspraak om 16:00,
€ 3 voor inwoners, € 6 voor niet-inwoners van
Kortenberg
02 755 22 40, € 3 voor inwoners,
€ 6 voor niet-inwoners van Kortenberg
02 755 22 40, € 3 voor inwoners,
€ 6 voor niet-inwoners van Kortenberg
02 755 22 83,
cultuur@kortenberg.be,
gratis
jeugd@kortenberg.rodekruis.be, € 8

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
ww.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 11 leden, € 12 niet-leden
02 759 31 44,
sien.beyens@skynet.be
02 269 00 84, www.witlooftrekkers.be
0497 425 425, ilvb.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be,
€ 3 (inclusief koﬃe of frisdrankje)
alsichcan1432@gmail.com
02 755 22 93,
bibliotheek@kortenberg.be,
€5

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 maart gebeuren voor het meinummer en ten
laatste op 25 april voor het juninummer. 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 mei 2013. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 maart 2013 worden ingediend.
Voorstellen voor het juninummer van Zoeklicht moeten ten laatste op
25 april 2013 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op donderdag 28 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.

KORTENBERGS KUNSTENFESTIVALWEEKEND OP ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 APRIL VAN
14 TOT 18 U. IN OC BERKENHOF

