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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 7 mei: huisvuil
Donderdag 9 mei: containerpark gesloten
Vrijdag 10 mei: papier en karton
Dinsdag 14 mei: pmd en gft
Dinsdag 21 mei: huisvuil
Dinsdag 28 mei: pmd en gft

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
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).

Wachtdienst dierenartsen
(na telefonische afspraak)
1 mei:
Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
4-5 mei:
Dr. De Clippel - 02 751 76 51
9 mei:
Dr. De Clippel - 02 751 76 51
11-12 mei:
Dr. Van Kets - 02 720 51 77
18-19-20 mei: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
25-26 mei:
Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62

Zitdag RSVZ

Ã

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 6 mei 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 Woonwijzer.
Woonwijzer is bereikbaar op 0471 85 03 77 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdagvoormiddag van 9 tot 12 u. is er spreekuur in het
Administratief Centrum (dienst ruimtelijke ordening).

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

Reiniging Leuvensesteenweg
centrum Kortenberg
Maandag 27 mei

Gratis ﬁetsgraveren
Woensdag 8 mei van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente
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
De foto van de bosanemonen in het Hogenbos op de voorpagina
van het aprilnummer van Zoeklicht is van de hand van Evgenia Belyaeva.
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Gemeenteraad
U vindt het verslag van de gemeenteraad van 15 april 2013 in het juninummer van Zoeklicht.

Volgende gemeenteraad
Maandag 6 mei 2013
De gemeenteraad begint om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op onze 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.

Mobiliteit
LEVEND VERKEERSPARK
GEMEENTEBESTUUR

De gemeente Kortenberg wil
blijvend werk maken van verkeerseducatie. Leren doen kinderen immers niet uitsluitend op de
schoolbanken. De openbare weg
is en blijft de beste plek om ervaringen op te doen in het verkeer.
Na de verkeerseducatieve lessen
in de klas en de eerste stappen
op de speelplaats volgt het oefenen in reële verkeerssituaties.
Een levend verkeerspark is hiervoor de ideale formule! Na overleg met
de schooldirecties zal tussen 16 en 31 mei in de verschillende deelgemeenten in de omgeving van de scholen de openbare weg gebruikt
worden om leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar al ﬁetsend te
leren omgaan met het verkeer.
Terwijl het verkeer in de betrokken wijk of straat zijn gewone gang gaat,
rijden de leerlingen volgens een uitgestippelde route rond in de wijk.
Geüniformeerde waarnemers controleren de leerlingen op het naleven
van de verkeerssituatie en het correct uitvoeren van manoeuvres.
De ﬁetsbehendigheid wordt geoefend op de behendigheidsparcours die
ontworpen werden door de lieden van de gemeentelijke werkplaatsen.
De leerlingen krijgen ook de gelegenheid geïnformeerd te worden over de
gevaren van de dode hoek rondom een vrachtwagen. Een vrachtwagen en een
dodehoekzeil op ware grootte worden hiervoor door het gemeentebestuur ter
beschikking gesteld. In de klassen kunnen er theorielessen gegeven worden
aan de hand van de dodehoekkoﬀer die door de GAMV werd geschonken.

De ﬁetsen van de deelnemende leerlingen worden vooraf aan een technische schouwing onderworpen met behulp van een ﬁetscontrolekaart.
De doelen van deze actie zijn:
• Leren ﬁetsen in diverse verkeerssituaties;
• Kinderen gevaar leren inschatten;
• De kennis van verkeer en veiligheid in schoolverband toetsen.
Tijdens deze actie is er ook kans om de ﬁetsen van de kinderen te laten
graveren. Het gemeentebestuur van Kortenberg krijgt ieder jaar tientallen
meldingen van gestolen ﬁetsen waarvan er een twintigtal teruggevonden
wordt. Een gegraveerde ﬁets kan makkelijker worden opgespoord.
Alle leerlingen worden beloond met een kleine attentie, een koekje en een
drankje.
Dit jaar wordt er voor het eerst samengewerkt met de organisatie ProVélo.
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Ruimtelijke ordening
INFOAVOND ‘ISOLEREN VAN BESTAANDE MUREN’
GEMEENTEBESTUUR

Isolatie vormt de basis voor een energiezuinige woning. De huidige woningen verliezen nog te veel warmte. Het goede nieuws is dat we dit redelijk
eenvoudig kunnen oplossen door onze huizen (veel) beter te isoleren. In een
goed geïsoleerde woning kunt u tot bijna de helft besparen op verwarmingskosten en wordt er bovendien veel minder CO2 uitgestoten. Door het
lage verbruik volstaat vaak ook een kleinere (en goedkopere) verwarmingsinstallatie. Een geïsoleerde woning zorgt trouwens niet enkel in de winter
voor meer comfort en een aangenamer warmtegevoel. De isolatie belet ook
dat de woning in de zomer te sterk opwarmt. Niet enkel voordelen voor het
milieu dus, maar in de eerste plaats ook voor uzelf.
Veel bestaande woningen hebben massieve muren of spouwmuren
zonder isolatie. Meer dan een kwart van de warmte gaat via deze
weg verloren. Muurisolatie beperkt de warmteverliezen. Daarom

organiseren de gemeente Kortenberg en Woonwijzer Midden-Brabant,
in samenwerking met Dialoog en met steun van de provincie VlaamsBrabant een infoavond rond muurisolatie. In deze sessie leert u de
verschillende manieren om bestaande muren te isoleren. U leert zowel
de mogelijkheden als de beperkingen kennen van buitenisolatie,
binnenisolatie en het vullen van bestaande spouwen.
Praktische informatie
Woensdag 29 mei om 20 u.
Administratief Centrum, zaal Blauwgrond
Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt
Vooraf inschrijven bij Woonwijzer, 0471 85 03 77
of kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be

BELASTINGVERMINDERING VOOR WERKEN AAN DE WONING
Binnenkort is het weer zo ver en moet de jaarlijkse belastingaangifte in orde
worden gebracht. Sinds 28 november 2011 werden nagenoeg alle ﬁscale
voordelen voor energiebesparende maatregelen afgeschaft. Enkel voor het
plaatsen van dakisolatie geniet u nog van een belastingvermindering. Om
deze vermindering te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
• de werken moeten uitgevoerd zijn door een erkende aannemer,
• het gebruikte isolatiemateriaal moet een thermische weerstand R
hebben die gelijk is aan of groter dan 2,5 m²/KW,
• de woning is minstens vijf jaar in gebruik bij de start van de werken.
Hebt u werken laten uitvoeren tegen inbraak en/of brand? Die kunt u
wel inbrengen bij de belastingen.
De belastingvermindering voor zowel inbraak- en brandpreventie als
voor dakisolatie bedraagt 30% van de betaalde factuur (incl. BTW) met
het volgende maximumbedrag:
Dakisolatie
Inbraak- en
brandpreventie

Inkomstenjaar 2012
€ 2.930
€ 730

Inkomstenjaar 2013
€ 3.010
€ 730

Er is geen overdraagbaarheid meer van toepassing indien u het maximumbedrag hebt bereikt. Het belastingkrediet blijft behouden voor
investeringen in 2012. In 2013 zal dit terugbetaalbaar belastingkrediet
worden afgeschaft.
Voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen waarvan de overeenkomst werd ondertekend vóór 28 november 2011 maar die pas uitgevoerd en betaald werden in 2012 is de oude regeling nog van kracht. Dit

wil zeggen dat 40% van de investering aftrekbaar is en dat deze aftrek
overdraagbaar is naar de drie volgende jaren indien dit bedrag het maximumbedrag overschrijdt. Ook het belastingkrediet voor een aantal maatregelen blijft in deze gevallen van toepassing. Hieronder een overzicht van
de energiebesparende maatregelen die onder deze oude regeling vallen:
• onderhoud en vervanging van stookketel
• plaatsing van dakisolatie
• plaatsing van thermostaatkranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling
• plaatsing van hoogrendementsglas
• uitvoeren van een energieaudit van de woning
• plaatsing van een warmtepomp of andere systemen van geothermische energie-opwekking
• installatie van een zonneboiler
• plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen
• bouwen van een energiezuinige woning (voordeel is afhankelijk
van EPC-waarde)
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 woensdag van 9 tot 12 u. kunt u bij Woonwijzer terecht
tijdens het spreekuur in het gemeentehuis bij de dienst
Ruimtelijke Ordening. Een afspraak in de namiddag of bij u thuis
is ook mogelijk.
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ISOLATIEPREMIES PROVINCIE VLAAMSBRABANT
Milieu
ACTIE ‘DE CORRECTE BANDENSPANNING’
GEMEENTEBESTUUR

89% van de autobestuurders rijdt met banden met te weinig druk.
Nochtans is de juiste druk in de banden van groot belang om veilig en
comfortabel te rijden. Daarnaast is het ook beter voor het milieu. Een
autoband kan alleen optimaal presteren als de spanning voor voldoende stabiliteit en draagkracht zorgt. Het wordt dan ook aangeraden
dat u minstens één keer per maand de bandenspanning van uw wagen
controleert.
Op woensdag 15 mei kunt u op het De Walsplein aan het Administratief Centrum terecht met uw wagen. Daar controleert een team
van specialisten de bandenspanning van uw wagen en regelen zij
ook de bandenspanning bij. Bovendien tonen ze hoe u zelf de bandenspanning kunt checken en bijregelen.

Het is goedkoper
Door te rijden met een correcte
bandenspanning spaart u per
jaar gemiddeld één tankbeurt
uit. Daar bovenop bespaart u
op de kostprijs van vier nieuwe
banden, omdat een foute bandenspanning zorgt voor een versnelde slijtage van autobanden.
Het is veiliger
• uw auto krijgt een betere grip op de weg en de remafstand verkort,
• de kans op slippen bij slecht weer verkleint,
• u hebt minder kans op klapbanden,
• de auto reageert beter op de stuurbewegingen van de chauﬀeur.

Een correcte bandenspanning heeft vele voordelen:
Het is goed voor het milieu
Een wagen met een correcte bandenspanning verbruikt minder brandstof en dat betekent minder uitlaatgassen en minder CO2!

Woensdag 15 mei van 13.30 tot 16 u.
Organisatie door het gemeentebestuur van Kortenberg en IGO
De Walsplein, Kortenberg
Gratis
Info: milieudienst, milieu@kortenberg.be of 02 755 22 65

DAG VAN HET PARK
GEMEENTEBESTUUR

De Milieuadviesraad, de milieudienst en het Agentschap voor Natuur en
Bos organiseren op zondag 26 mei van 14 tot 17 u. de ‘Dag van het
Park’ in het Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22 in Kortenberg.
De Milieuadviesraad nodigt iedereen uit om tal van activiteiten gratis
uit te proberen rond de vijver in het park. Klein en groot kunnen een
rondritje maken op gekke ﬁetsen, zich uitleven met volksspelen, een
elektrische ﬁets uitproberen en genieten van een verfrissend drankje op
het terras van de Oude Abdij. Voor de gelegenheid wordt een kindvriendelijke zoektocht door het Park langs de milieu-educatieve route uitgewerkt waaraan een wedstrijd verbonden is. Voor alle kinderen die de
ingevulde vragenlijst inleveren, is een attentie voorzien.

Iedereen met een voorliefde voor de natuur en het buitenleven kan er
zijn hart ophalen.
Parken zijn bijzonder heilzaam voor kinderen en jongeren, ze zijn rustgevend, kunnen aanleiding geven tot nieuwe en intensere sociale contacten, beïnvloeden de algehele ontwikkeling van het individu, zetten
aan tot bewegen, enzovoort. Daarnaast zijn parken en openbaar groen
belangrijke luchtzuiveraars van gassen en ﬁjne stofdeeltjes. Op de Dag
van het Park is, net als elke dag, iedereen welkom in het park! We
maken er een bruisende plek van, voor jong en oud.
Meer info: milieudienst, 02 755 22 65 of milieu@kortenberg.be
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SELECTIEF SLOPEN SPAART GELD!
In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer
dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoﬀen.
Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd.
Dat kan door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval,
de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of
nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Dat is
mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Bij de ontmanteling
van een gebouw worden daarbij de verschillende afvalstromen die vrijkomen apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.
Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoﬀen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om
hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder

worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoﬀen zoals glas, hout, kunststoﬀen,
... beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en
kunnen deze maximaal benut worden door ze opnieuw te
gebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te slopen leveren een ﬁnancieel voordeel op omdat deze stroom niet
eerst moet gesorteerd worden alvorens te recycleren.
Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals
het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief
slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist
is, biedt selectief slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin
vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, houdt mende
steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers
eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van
een container gemengd afval.

SLEEDOORNPAGE: KOESTERVLINDER MET EEN STAARTJE
De sleedoornpage is een zeldzame en kleine vlinder en is één van de
koesterburen van Kortenberg. De bovenkant van de vleugels is
donkerbruin. Bij het vrouwtje bevindt zich op de voorvleugels
een grote opvallende, niervormige oranje vlek. De onderkant van de
vleugels is oranje tot lichtbruin met een oranje band en witte strepen.
Aan de achtervleugels zit een opvallend staartje.
De vlinder vliegt van eind juli tot midden september, maar u krijgt hem
maar zelden te zien. Dat komt niet alleen doordat het een bedreigde
soort is, maar vooral omdat hij meestal hoog in struiken en bomen
rondﬂaddert. De sleedoornpage is vooral te vinden aan bosranden met
sleedoorn of op sleedoornhagen in de buurt van bossen, maar ook in
stadsparken, grote tuinen, holle wegen of in brede (spoor)wegbermen
met veel sleedoorn. Vandaar de naam van deze vlinder.
Wat u wel kunt zien in de winter zijn de eitjes. De vrouwtjes leggen hun
eitjes op jonge takken van de sleedoornstruik. Op het moment dat de
knoppen van de sleedoorn uitlopen en blaadjes worden, komen de rupsen uit hun eitjes. Een perfecte timing: de jonge rupsen kunnen smullen
van de frisgroene knoppen. In de late lente verpoppen ze tot vlinder.
Veel sleedoornhagen en –houtkanten verdwenen uit het landschap.
Maar daardoor verdween ook de vlinder. Om deze vlindersoort te

Foto: Klaas van Haeringen, fotobureau: Buiten Beeld

behouden is het dus erg belangrijk om sleedoornhagen en struwelen
(dicht struikgewas) te behouden, liefst met enkele opvallende bomen,
die dienst doen als ontmoetingsplaats voor de vlinders. Ook het aanplanten van nieuwe sleedoornhagen en –houtkanten is noodzakelijk.
Snoeien van de sleedoorn gebeurt best eind juli (dan bevinden de
poppen zich op de bodem). Als er toch in de winter wordt gesnoeid,
mogen niet alle struiken tegelijk worden gesnoeid, want dan zijn de
eitjes in een klap verdwenen. Het niet meer snoeien daarentegen maakt
de oude(re) struiken minder aantrekkelijk voor de vlinder.

Meer info over deze of andere koesterburen in uw provincie:
www.koesterburen.be
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Welzijn
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
GEMEENTEBESTUUR

In samenwerking met de Welzijnsraad wil Ariadne Leuven in Kortenberg
een werking opstarten voor en door jongeren met een chronische ziekte
of fysieke beperking. Ze willen samen leuke activiteiten organiseren
aangepast aan ieders mogelijkheden: een infomoment, een praatcafé,
een gezellig samenzijn, ... Jammer genoeg kan Ariadne Leuven dat niet
alleen en daarom zoeken zij nog een aantal jonge mensen die
hun groep willen versterken.

Bent u jong en creatief? Kunt u uzelf goed uitdrukken en neemt u
graag wat meer verantwoordelijkheid op? Neem dan zeker contact op!
Het eerste jaar wil Ariadne Leuven graag drie activiteiten organiseren.
Het voorbereiden van deze activiteiten gaat door in Kortenberg op
een vrijdag of zaterdagavond. Daar wordt altijd een hapje en een
tapje voorzien. Er zal een eerste ontmoetingsmoment zijn op vrijdag
24 mei vanaf 19 u. in de kleine zaal van GC Colomba.

Ze zoeken mensen die zich op vrijwillige basis willen inzetten om hun
team te versterken. Bent u iemand die wil samenwerken met jonge
zieke mensen? Wilt u hen helpen door leuke activiteiten te organiseren?

Meer info: Saskia Boon, 016 35 96 90
of samensterkzijn@hotmail.com.

Dienstencentrum Dry Coningen
EEN WARME MAALTIJD EN EEN LEUKE BABBEL
Het dienstencentrum organiseert drie dagen per week een warme
maaltijd in OC Berkenhof. Wekelijks komen er een 150 mensen uit
Kortenberg eten in het Dienstencentrum. Deze maaltijden worden
vooral gezien als een moment waarop men samenkomt met vrienden
en kennissen om een beetje bij te praten of om samen een gezellige
middag met elkaar door te brengen. Veel bezoekers vinden tijdens deze
maaltijden oude vrienden en kennissen terug of bouwen een nieuwe
vriendenkring op. Een bijkomend voordeel is dat u zelf niet de afwas
moet doen.
Alle deelnemers zijn zeer positief over de organisatie en de kwaliteit
van de maaltijden. Een maaltijd in het Dienstencentrum bestaat uit
soep, een hoofdgerecht, een drankje, een nagerecht en een tas koﬃe.
Hiervoor betaalt u 7,80 euro (indien u een domiciliëring neemt krijgt u
een halve euro korting). De organisatie van de maaltijden wordt mee
gedragen door een enthousiaste ploeg van vrijwilligers en de verzorgenden. De soep en het hoofdgerecht worden gemaakt door de keuken
van het UC Sint-Jozef Kortenberg. Het dienstencentrum zorgt zelf voor
een nagerechtje.

Praktisch:
Iedere maandag, dinsdag en vrijdag van 12 tot 14 u.
OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg
€ 7,80 (koﬃe en een drankje inbegrepen)
Mogelijkheid tot vegetarische en dieetmaaltijden.
Uw inschrijving kan tot één werkdag op voorhand (vóór 12 u.)
geannuleerd worden, anders wordt de maaltijd aangerekend.
Info en inschrijvingen:
Geert Gevers: 0491 99 62 24
Chris Van Opstal: 0491 99 62 26
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
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ZOMERMODESHOW VOOR SENIOREN
Op dinsdag 21 mei organiseert het Dienstencentrum zijn jaarlijkse
zomermodeshow voor senioren in samenwerking met één van de
marktkramers van Kortenberg. Vanaf 13 u. showen vrijwilligers u de
nieuwe mode op de catwalk: met vlotte en modieuze kleding voor
iedere 55-plusser voor de zomer van 2013. Na de modeshow krijgt u
de mogelijkheid om alles rustig te bekijken en te passen. De inkom
voor de modeshow is gratis.
Maaltijd voor de show
’s Middags kunt u ook deelnemen aan de warme maaltijd in OC Berkenhof. Voor 7,80 euro kunt u genieten van soep, een hoofdgerecht met
een drankje, dessert en koﬃe.

Praktisch:
Dinsdag 21 mei van 13 tot 15 u.
Cultuurzaal, OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg
Info Dienstencentrum:
Geert Gevers: 0491 99 62 24 – Chris Van Opstal: 0491 99 62 26
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be – Gratis

EEN DAGJE OUDER? HANDIGE TIPS OM UW WONING AAN TE PASSEN
Onder het motto ‘oost west, thuis best’ organiseert het Dienstencentrum
in samenwerking met de Liberale Mutualiteit van Brabant een infonamiddag rond woningaanpassing. Minstens één op drie ouderen valt
eenmaal per jaar in de eigen woning. Het spreekt voor zich dat zo’n val,
zeker op oudere leeftijd, grote gevolgen kan hebben. Maar als u uw
woning aanpast door kleinere en grotere ingrepen uit te voeren, kunt u
het vallen vermijden. Zo vermijdt u ook dat u vroeger dan noodzakelijk
naar een rust- of verzorgingstehuis moet verhuizen.
Woningaanpassing kan op drie verschillende niveaus gebeuren. De
kleinste aanpassingen gaan over het gebruik van hulpmiddelen. Een
hoge keukenstoel, een veiligheidsgreep aan het bad en een rollator zijn
slechts enkele voorbeelden van hulpmiddelen die zelfstandig wonen
op oudere leeftijd aangenamer maken. De woning kan ook comfortabeler en veiliger gemaakt worden door kleine aanpassingen te doen
in de woning. Het slipvrij maken van vloeren in keuken en badkamer,
een goede belichting in kamers en gangen en het herschikken van

meubels zijn enkele voorbeelden. Tot slot is het soms noodzakelijk om
grote aanpassingen aan de woning te doen. Grote aanpassingen
zijn: een traplift installeren, drempels wegwerken of het bad vervangen
door een inrijdbare douche.
Een aanpassing in uw woning moet ergonomisch goed bruikbaar zijn
zonder dat de gezelligheid van uw huis verloren gaat. Het mag geen
‘ziekenhuisje’ worden. Het vinden van de juiste oplossing voor uw situatie is niet eenvoudig. Daarom krijgt u een aantal tips mee om uw
woning en woonomgeving te verbeteren.
Praktische info:
Dinsdag 28 mei van 13.30 tot 15 u.
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg – Inschrijven vóór 24 mei
Info Dienstencentrum:
Geert Gevers: 0491 99 62 24 – Chris Van Opstal: 0491 99 62 26
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be – Gratis

OCMW
EEN LEKKERE MAALTIJD BIJ U AAN HUIS GELEVERD
Kunt u zelf niet meer zorgen voor uw dagelijkse warme maaltijd? Geen probleem, dan kunt u deze bestellen bij het OCMW.
Een bejaarde die inwoont of waarvoor gekookt wordt door buren, vrienden, ... kan ook tijdelijk beroep doen op deze dienstverlening, bijvoorbeeld tijdens het verlof van zijn ‘normale kok’. U beslist zelf op welke dagen u hier gebruik van maakt.
Indien u ook tijdens het weekend of op feestdagen een maaltijd wenst, leveren wij u op vrijdag of de dag voor de feestdag
een vacuüm verpakte maaltijd.
De prijs van de maaltijden wordt berekend op basis van het inkomen. De maximumprijs is momenteel 8,05 euro.
Praktisch:
U kunt deze maaltijden via een bezoek ter plaatse, telefonisch, schriftelijk of via e-mail aanvragen.
Meer info: Heidi Janssens, OCMW Kortenberg Thuisdiensten, Beekstraat 25, Kortenberg 0491 99 62 27
of thuisdiensten@ocmwkortenberg.be
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Politie
VACATURE VERKEERSCONSULENT BIJ DE LOKALE POLITIE HERKO
besproken worden op een verkeersoverleg met de bestuurlijke
De lokale politie Herent-Kortenberg is op zoek naar een verkeersoverheid.
consulent – niveau B, met als plaats van tewerkstelling het politiehuis van Herent, Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent. Het betreft een • Voorbereiden van verkeersprojecten en -campagnes.
contractuele betrekking van bepaalde duur, met de mogelijkheid op • Ondersteuning bieden bij de werkzaamheden van de
bestuurlijk coördinator inzake verkeer.
een contract onbepaalde duur.
Functiebeschrijving:
De verkeersconsulent staat onder meer in voor:
• Het uitvoeren van een doorgedreven (oorzaak)gerichte analyse
van de handhavings-, verkeersongevallencijfers en verkeersmetingen in functie van het aansturen van de politionele
verkeershandhaving en het formuleren van advies naar de
beleidsinstanties.
• Het beheer van meettoestellen en snelheidsinformatieborden.
• Interne en externe communicatie inzake verkeersgerelateerde
aangelegenheden voorbereiden.
• Voorbereiden van administratieve dossiers inzake verkeer, die
tot de bevoegdheid van de politie behoren en die kunnen

Speciﬁeke voorwaarden verbonden aan deze functie:
• Houder zijn van een diploma hoger onderwijs korte type.
• Beschikken over een rijbewijs B.
Interesse?
Surf naar www.jobpol.be voor meer informatie over het functieproﬁel en de selectie- en inschrijvingsprocedure.
Kandidaturen dienen uiterlijk op 13 mei ingediend te worden.
Bijkomende inlichtingen over de inhoud van de functie kunnen
bekomen worden bij commissaris Johan Vanhumbeeck
(016 85 34 00).

GSM GESTOLEN OF VERLOREN… WAT NU GEDAAN?
Om de administratieve rompslomp bij verlies of diefstal van uw
gsm-toestel te beperken, is het nuttig om vooraf te weten waar u aan
toe bent. We zetten alles op een rijtje.
Doe aangifte bij de politie
U doet best zo vlug mogelijk aangifte bij de lokale politiedienst. Na de
aangifte krijgt u een attest van klachtneerlegging mee, waarin het
proces-verbaalnummer wordt vermeld. Dit nummer wordt gevraagd
door uw gsm-provider of verzekeraar.
Bewaar het IMEI-nummer van uw gsm-toestel
Om de aangifte vlot te laten verlopen, moet u enkele belangrijke gegevens meebrengen, zijnde uw telefoonnummer, merk en type van uw
gsm en het IMEI-nummer (of ook serienummer genoemd) van het
gsm-toestel. Dit nummer bestaat uit 15 cijfers en is uniek voor elk toestel. U vindt dit nummer:
• op de aankoopfactuur of de verpakking van het toestel
• door de combinatie *#06#* in te toetsen op uw gsm
• op het toestel zelf, achter de batterij

Alleen aan de hand van dit nummer kan uw toestel geseind worden. Dit
wil zeggen dat de kenmerken van uw gsm in de Algemene Nationale
Gegevensbank (ANG) terechtkomen. Wordt uw gsm teruggevonden? Dan
kan een politieambtenaar het IMEI-nummer van het gevonden toestel
ingeven in de databank. Op die manier vinden ze de eigenaar snel terug.
Het is belangrijk om dit nummer VOORAF te noteren en te bewaren.
SIM-kaart blokkeren. Hoe doe ik dat?
Om te vermijden dat anderen op uw kosten bellen, laat u best uw
SIM-kaart blokkeren. Contacteer hiervoor de klantendienst van uw provider met vermelding van het SIM-kaartnummer. Dit nummer vindt u op de
SIM-kaart zelf, die meestal achter de batterij van de gsm zit. Uw gsmtoestel zelf laat u best niet blokkeren, aangezien dan niet meer kan nagegaan worden of het toestel nog gebruikt wordt na de diefstal of na het
verlies.
Hierbij vindt u de nummers van de klantendiensten van de grootste
providers: Proximus: 078 05 6000, Mobistar: 0800 95 955, Base:
0486 19 19 99.
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REGISTREER WAARDEVOLLE JUWELEN
Maak ook foto’s van de juwelen terwijl u ze draagt. Zo kunt u na diefstal
aan de verzekeraar of politie een bewijs van eigendom bezorgen.
Via www.besafe.be kunt u een bijzonder registratieformulier downloaden waarop u een gedetailleerde beschrijving van de juwelen kunt
opschrijven. Het formulier is ook verkrijgbaar op het politiekantoor.

Bezit u juwelen die erg waardevol zijn of waar u emotioneel aan
gehecht bent? Bescherm ze dan tegen diefstal door ze te registreren.
Waarom registreren?
Juwelen zijn erg gegeerd door inbrekers. Na een inbraak is het voor
sommige slachtoﬀers echter moeilijk om een goede beschrijving van de
gestolen goederen aan de politie door te geven. Dat maakt het voor de
politie moeilijk om de juwelen op te sporen of om gevonden juwelen
aan de eigenaar terug te bezorgen.

Waar bewaar ik mijn juwelen?
Waardevolle juwelen bewaart u het best in een kluis. U kunt een kluis
in de bank huren of thuis een kluis laten installeren. Let er wel op dat
de kluis thuis goed verankerd zit in de muur of de grond. Maakt u hier
liever geen gebruik van? Verstop de juwelen dan op een niet-evidente
plaats. Vaak worden juwelen bewaard in een kistje of lade in de badkamer of slaapkamer. Nochtans zijn dat de eerste plaatsen waar inbrekers buit gaan zoeken.

Hoe registreren?
Maak kleurenfoto’s van kostbare juwelen. Leg er een meetlat naast
zodat de grootte van het juweel duidelijk wordt. Zoom in op bijzondere
kenmerken, zoals krassen en oneﬀenheden.

SNELHEIDSMETINGEN EN ACTIES JANUARI, FEBRUARI EN MAART
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt
gereden, worden door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht
bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of verkeersdienst@politieherko.be.
Snelheidsmetingen
V85*

%
overtredingen

30 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

Gemiddeld
aantal voertuigen per dag
1.847
1.428
34

42 km/u.
52 km/u.
35 km/u.

37%
68%
0%

50 km/u.

33

27 km/u.

0%

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

795
18
22

50 km/u.
43 km/u.
40 km/u.

5%
1%
2%

Toegelaten
snelheid

Straat
Kouterstraat richting Vilvoordsebaan
Kouterstraat richting Sint-Pietersplein
Vernageldestraat richting Bergstraat
Vernageldestraat
richting Vernageldestraat
Minneveldstraat richting Karterstraat
Molenstraat (veldwegje) richting Tervuursesteenweg
Molenstraat (veldwegje) richting Ziptstraat

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.

In de straten waar in januari, februari en maart snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal
genomen 16% overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met ﬂitsen van overtreders
Straat
Wijnegemhofstraat
Zavelstraat
Hulstbergstraat
Kwerpsebaan
Wijnegemhofstraat

Toegelaten
snelheid
50 km/u.
50 km/u.
70 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

Aantal gemeten
voertuigen
529
215
367
82
2.020

Aantal
geﬂitste voertuigen
8%
5%
5%
13%
8%
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Prikbord
INSPRAAK OVER HET TOEKOMSTIG VRIJETIJDSBELEID: LAAT UW STEM HOREN
GEMEENTEBESTUUR

Het huidige vrijetijdsbeleidsplan gaat dit jaar zijn laatste jaar in. Vanaf
2014 zal er gewerkt worden met één geïntegreerd gemeentelijk meerjarenplan. Alle sectorale plannen verdwijnen en worden samengebracht in één globaal plan. Het is belangrijk dat hierin ook een sterk
vrijetijdsluik wordt uitgewerkt. Het bestuur is volop bezig om de grote
beleidskeuzes uit te tekenen maar er is zeker nog heel wat ruimte om
hier verder concrete invulling aan te geven. Dit kan het best gebeuren
door mensen die dag in dag uit bezig zijn binnen ons lokaal vrijetijdsgebeuren. We bedoelen hiermee zowel verenigingen die aanbod creëren als inwoners die van het vrijetijdsaanbod gebruik maken.

komende zes jaar. Om deze namiddag vlot te laten verlopen zouden we
graag hebben dat u zich hiervoor inschrijft via vrijetijd@kortenberg.be

Meer info:
freek.rombouts@kortenberg.be
of 02 755 22 89

Daarom organiseren we op zaterdag 4 mei in OC Everberg van 13 tot
17.30 u. een inspraaknamiddag over het vrijetijdsbeleid voor de

OPENBARE VERKOOP BIJ DE GEMEENTELIJKE WERKPLAATSEN
GEMEENTEBESTUUR

Op dinsdag 28 mei organiseert de gemeente Kortenberg om 13 u. een openbare verkoop in de Engerstraat 172 te Erps-Kwerps (Gemeentelijke
Werkplaatsen).
Worden verkocht:
• Personenwagen Ford Fiesta: 1995 (Foto 1)
• Personenwagen Volkswagen Caddy: 2002 (Foto 3)
• Vrachtwagen Mercedes: 1994 (Foto 2)
• Graaﬂaadcombinatie: 1996 (Foto 4)

1

2

Biedingen voor deze voertuigen moeten gebeuren door middel van een
bod onder gesloten omslag, gericht aan het College van burgemeester en schepenen, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg. De bieding
met vermelding van de contactgegevens van de bieder moet worden
geschoven in een deﬁnitief gesloten omslag waarop het voertuig
waarop de bieding betrekking heeft wordt vermeld. Bij verzending per
post (gewoon of aangetekend) wordt die gesloten omslag geschoven
in een tweede gesloten omslag, gericht aan het College van burgemeester en schepenen. Deze enveloppe moet het College van burgemeester en schepenen bereiken ten laatste op maandag 27 mei om
middernacht. De opening van de omslagen gebeurt op dinsdag
28 mei bij het begin van de verkoop, om 13 u., en de voertuigen worden toegewezen aan de meestbiedende. Indien de geboden prijzen niet

3

4

marktconform zijn, behoudt de gemeente zich het recht voor om de
biedingen te weigeren.
Daarnaast wordt tijdens deze verkoop ook een lot ﬁetsen, brommers en
ander materiaal te koop aangeboden. Alle materiaal moet volledig
betaald zijn voor het mag worden meegenomen. Het materiaal moet
afgehaald worden binnen de twee weken. Betaling moet contant ter
plekke gebeuren.
Meer info: Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, 3071 Erps-Kwerps
02 759 98 28 of gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be
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GRATIS BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN
Brussels Airport nodigt 125 inwoners van Kortenberg uit voor een bezoek
aan de luchthaven op zaterdag 31 augustus van 14 tot 16 u.
Een professionele gids neemt u eerst mee doorheen het passagiersgebouw. Hier wordt uitleg gegeven over de geschiedenis van de luchthaven en kunt u van dichtbij de ‘airside operations’ volgen: indokken van
vliegtuigen, het laden en lossen van bagage, de bevoorrading met brandstof en de werking van de loopbruggen. Daarna volgt een busrit op de
ringweg rond het luchthavendomein waar u een prachtig zicht hebt op de
start- en landingsbanen. U rijdt ook langs de vrachtkant van de luchthaven, Brucargo, de luchthavenbrandweer, de verkeerstoren van Belgocontrol
en het luchtverkeersleidingcentrum CANAC. De gids geeft deskundige
uitleg over alle installaties en gebouwen die u onderweg ziet. Veel plezier!

Wilt u hieraan deelnemen?
Schrijf u dan in vóór 24 juni via www.kortenberg.be (Vrije Tijd /
Toerisme / Bezoek luchthaven 31 augustus 2013).
Inschrijven is verplicht. Na volledige inschrijving zult u per e-mail
praktische informatie ontvangen over het bezoek.

SAMENAANKOOP ELEKTRICITEIT EN GAS

MAART IN BEELD

Dit voorjaar slaan sp.a Kortenberg, iChoosr, ABVV Vlaams-Brabant en de Federatie
van Socialistische Mutualiteiten van Brabant opnieuw de handen in elkaar. Ook
andere organisaties over heel Vlaanderen bieden de formule van samenaankoop
aan zodat de Vlaming heel het jaar door kan inpikken op een actie.
Dit jaar blijft de succesformule van de samenaankoop ongewijzigd. Iedereen
met een gas- en/of elektriciteitsmeter kan vrijblijvend deelnemen aan de
samenaankoop. Elke deelnemer ontvangt na de veiling een vrijblijvende
oﬀerte van de winnende leverancier. Hierop krijgt de deelnemer een maand
de tijd om het aanbod te accepteren.
Ook in Kortenberg was samenstroom een succes, onderhand wordt de
groene samenaankoop dan ook een heuse traditie. Er namen maar liefst
427 gezinnen deel. 232 van hen stapten ﬁnaal ook over.

Het wekt verbazing dat vooral 50-plussers actief zoeken naar een prijsgunstige energieleverancier. De leeftijdsgroep van 30-50 jarigen, de meest
actieve energieverbruikers, heeft blijkbaar nog niet de tijd gevonden om
haar voordeel te zoeken. De organisatoren zijn ervan overtuigd dat deze
groep nu wel zal uitkijken en de enkele honderden euro’s zal oprapen.
Iedereen kan nu al opnieuw inschrijven tot 20 mei via www.samenstroom.be.
Deelnemers ontvangen midden juni dan hun vrijblijvende oﬀerte. U hebt
enkel uw meest recente eindafrekening nodig om in te schrijven.
Meer info: www.samenstroom.be of bij Vincent Merken,
Elzenstraat 87, 3071 Erps-Kwerps, 0475 75 34 72 vincent.merken@telenet.be

1

2

1

2
Foto: Trage wegen vzw, i.s.m. IGO SONY DSC

3

4

3

4

De voorbije maanden bood het Kortenbergse gemeentebestuur een cursus Nederlands aan voor anderstalige ouders van kinderen uit Kortenbergse basisscholen. Op 5 maart ontvingen de ouders die de cursus
hebben afgerond een diploma van schepen van
onderwijs Sabine Ledens.
Op 13 maart vond een infovergadering plaats over het
beleidsplan‘Trage wegen’van de gemeente Kortenberg.
Op 17 maart werd er enthousiast geknutseld tijdens de
upcycling-workshop, georganiseerd door de gemeentelijke milieudienst samen met StyleMeGreen.
Tijdens de Zwerfvuilactie van 11 tot en met 21 maart
werden in totaal een 90-tal straten, voetwegen en voetpaden opgeruimd. Zo’n 30 Kortenbergse gezinnen staken de handen uit de mouwen. Ook Natuurpunt en de
kabouters van de Scouts Kortenberg hielpen mee. In
totaal is er zo’n 1.440 kg zwerfvuil opgehaald door
EcoWerf, dat is meer dan het dubbele van de vorige
Zwerfvuilactie.

in Kortenberg
(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

WEEKEND VAN DE AMATEURKUNSTEN

Wanneer je deze Zoeklicht in je brievenbus krijgt en nog geen weekendplannen hebt, vind je hieronder een goede tip: het weekend van de
amateurkunsten!
De Kortenbergse kunstenaars lieten zich inspireren door het thema
‘natuurtalent’. Het resultaat hiervan kan je komen bekijken in OC
Berkenhof op zaterdag 27 en zondag 28 april, telkens van 14 tot
18 u.
Deelnemers: Sandra Eelen, Sigrid Buyse, Reinhilde De Leyn, Nin Kint,
Chris Wynants, Danielle Delchef, Nancy Van Ransbeeck, Josée
Vandenplas, Schildersgroep De Blinde Muur, Nadia Gillyns, Jos Komen,
Robin Komen, Jeannine Morren, Kinderclub Octopus, Annick Poels,
Myriam Adant, Marika Bouchet, Silke Rombaut en Lien Roelant.
Zaterdag 27 en zondag 28 april van 14 tot 18 u.
OC Berkenhof
Inschrijven workshops: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

Naast de tentoonstelling van hun
werken staat er nog meer op het
programma:
Zaterdag 27 april
14 u.
Openingsreceptie met
muziek van A-p-Art
14 u.
Workshop keramiek
(inschrijven noodzakelijk)
15.30 u. Optreden Groovehall Band
16.30 u. Kortﬁlms voor kinderen mét popcorn:
‘Selected Shorts: kleine helden & rare kwasten’
16.45 u. Zangoptreden Yuliya Vasyutynska
Zondag 28 april
14 u.
Workshop sjaal vilten (inschrijven noodzakelijk)
15 u.
Optreden Cantate
15 u.
Workshop klei voor kinderen (inschrijven noodzakelijk)
16 u.
Literair koﬃemoment: taart, koﬃe en leuke vertellingen
door Isabelle Janssens

(Landelijke kinderopvang
i.s.m. de Bib en Provincie Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

VERTELCARROUSEL

Landelijke Kinderopvang organiseert in samenwerking met de Bib en de gemeente
een verhalennamiddag in het kader van de week van de opvoeding: Vertelcarrousel!
Hilde Rogge en Veerle Ernalsteen brengen op woensdag 22 mei grote verhalen voor
kleine mensen samen met hun ouders. Luisterplezier verzekerd!
Inschrijven kan tot 15 mei via admibokortenberg@LandelijkeKinderopvang.be
Woensdag 22 mei
Kleuters: van 14.15 tot 15.15 u.
Lagere schoolkinderen: van 14.15 tot 16.15 u.
De Bib
Inschrijven: admibokortenberg@LandelijkeKinderopvang.be
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KIJK! IK FIETS!
GEMEENTEBESTUUR

Leer ﬁetsen op twee wielen
Leer je kind fietsen op twee wielen met behulp van enkele nuttige
tips van een ervaren monitor en de actieve begeleiding van de
ouders! Dit kan op zondag 26 mei van 9 tot 11 u. in Sporthal
Colomba. Deelnemen kost 5 euro (koek, drankje en aandenken inbegrepen). Een actieve begeleiding van een volwassene per kind is verplicht. Natuurlijk moeten de eigen fiets (steunwieltjes vooraf verwijderen!) en fietshelm meegebracht worden. Kinderen (vanaf de 2de
kleuterklas) die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes zijn welkom.
Op het einde van de sessie ontvangen de kinderen een ‘Kijk! Ik fiets!Diploma’. De ouders ontvangen na de sessie de brochure ‘fietsertjes in
de dop’ met nuttige fietsinfo en -tips.
Inschrijven en betalen kan via www.kortenberg.grabbis.be. Daar maak
je eerst een gezinsaccount aan. Nadien kan je vlot inschrijven en online
betalen.

Zondag 26 mei van 9 tot 11 u.
Sporthal Colomba
€5
Inschrijven: www.kortenberg.grabbis.be
Info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 87

(Provincie Vlaams-Brabant - Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

PROVINCIALE SPORTELDAG IN LEUVEN

Op deze sportdag op dinsdag 28 mei kunnen 50-plussers in een
gezellige, ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe activiteit.
Op het programma staan onder andere boogschieten, cricket, curvebal, fietsen, test fysieke fitheid, zwemmen, aquagym, fitbal, nordic
walking, salsa, zelfverdediging, aquafitness, tapdance, golf, onderhoudsgym, ... Voor elk wat wils dus!
De sportdienst van Kortenberg legt (vanaf 15 deelnemers) busvervoer
in.
Je kan inschrijven aan de UiTbalie in de Bib. Kom gerust eens langs
of bel op het nummer 02 755 22 87 of mail je deelname naar
uitbalie@kortenberg.be.
De deelnameprijs bedraagt 6 euro. Je kan inschrijven tot 20 mei.

Dinsdag 28 mei
Sportkot Leuven
€6
Inschrijven kan tot 20 mei via de UiTbalie in de Bib, 02 755 22 87
of uitbalie@kortenberg.be
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(De Bib i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant)

OUDERS, KINDEREN EN ECHTSCHEIDING
GEMEENTEBESTUUR

Voordracht door Lies Luts / Anne De Keyser

Wat betekent een scheiding voor mijn kind? Wat betekent het voor de
relatie met mijn kind? Welke reacties kan ik verwachten? Wat is normaal en wanneer moet ik hulp of ondersteuning inschakelen? Hoe kan
ik een goede ouder blijven na mijn echtscheiding? Hoe kan mijn omgeving (familie, school,…) ons ondersteunen?
Steeds meer mensen krijgen met een echtscheiding te maken. Eerst en
vooral de ouders en de kinderen zelf. Maar ook de ruimere omgeving:
familie, juristen, onderwijzers, begeleiders en hulpverleners.
Volwassenen willen kinderen die een scheiding meemaken of hebben
meegemaakt begrijpen. Daarnaast willen ze proberen om de mogelijke
schade zo beperkt mogelijk te houden.

Donderdag 30 mei om 20 u.
De Bib
Gratis
Inschrijven kan via de UiTbalie in de Bib, 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be
Info: 02 755 22 90

(Curieus)

IEPER EN 'DE GROOTE OORLOG'
Ieper! De oude vestingstad, de ﬁere lakenhalle, pittoreske plekjes, de
mooie vesten. Omringd door water en door kerkhoven. Onder begeleiding bezoekt Curieus een slagveld en een Engelse Cemetery. Na een
lekker streekgerecht bezoekt men de indrukwekkende tentoonstelling.
Daarna wordt er een korte maar mooie wandeling op de vesten
gemaakt. Er wordt geproefd van het Iepers brood in de Kazematten en
er wordt afgesloten met de indrukwekkende Last Post.

© Stad Ieper – Tijl Capoen

Zaterdag 4 mei
Vertrek om 8 u.: OC Berkenhof
€ 55: leden, € 65: niet-leden
Info: 0497 86 34 34
curieus.secretariaat@telenet.be

(KF De Vrolijke Schutters)

LENTECONCERT DE VROLIJKE SCHUTTERS
Naar jaarlijkse traditie zetten De Vrolijke Schutters hun beste beentje
voor om de lente muzikaal te begroeten. Het jeugdensemble onder
leiding van Lotte Vanhalst opent het concert, gevolgd door de harmonie onder leiding van Leen Verhoogen. Als gast treedt de Mixed Pickles
Dixieband op. Deze drie groepen zorgen samen voor een gevulde muzikale avond die je niet mag missen.

Zaterdag 11 mei om 19 u.
Polyvalante Zaal, Erps-Kwerps
VVK: € 5, kassa: € 6
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(Femma Kortenberg)

ALLEMAAL ROKJES À LA MME ZSA ZSA
Heb je ook zin om eens een rokje zelf te maken, maar weet je niet goed (meer) hoe je eraan
moet beginnen?
Met behulp van een eenvoudig patroon en onder de kundige leiding van een lesgeefster
gaan we drie avonden aan de slag. Het resultaat? Een mooi rokje en een basispatroon waar
we nadien nog vele rokjes mee kunnen maken! Voorkennis van naaien en basiskennis van
je naaimachine is wel vereist.
Donderdag 16, 23 en 30 mei om 19.30 u.
OC Berkenhof
€ 20: leden, € 30: niet-leden (exclusief materiaal)
Inschrijven: femma.kortenberg.be
Info: Katrien Debruyne, 02 759 98 79

(Oxfam Wereldwinkels)

PICKNICK IN HET PARK
Op zondag 19 mei viert Oxfam Wereldwinkels de World Fair Trade
Day. Een lekkere en gezellige picknick in het park. Dat vindt iedereen
toch leuk? Oxfam Wereldwinkels nodigt heel Kortenberg uit om te
smullen van een fairtradepicknick. Daarbij vertellen ze graag hun
verhaal van eerlijke handel. Ook is er heel wat randanimatie: volksspelen, een breifestijn, familiezoektocht, ...
Zondag 19 mei van 11 tot 13 u.
Park Oude Abdij
€5
Inschrijven vóór 15 mei: kortenberg@oww.be

(KH De Verbroedering)

LENTECONCERT DE VERBROEDERING
De ‘Koninklijke Harmonie Verbroedering Erps’ heeft het genoegen je uit te nodigen op
haar jaarlijkse Lenteconcert met haar nieuwe dirigent Jerôme Hoppe. Naar traditie
wordt de avond geopend door ‘Jeugd Verbroedert’. Hierbij worden ook de nieuwe
muzikantjes voorgesteld. Nadien is het de beurt aan de ‘KH Verbroedering Erps’ die je
een aangenaam repertoire biedt. Een gastfanfare sluit de avond af.

Zaterdag 25 mei om 19 u.
GC Colomba
VVK: € 5, kassa: € 6
Info: www.verbroedering.be
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(Bonzaï)

FOTOZOEKTOCHT: BEHOUD DE SCHEPPING
Op zaterdag 25 mei wil Bonzaï samen met jongeren, volwassenen, senioren,
gezinnen, ... op fotozoektocht gaan in en rond Erps-Kwerps. Ze laten zich hierbij
inspireren door het hongerdoek ‘Behoud de schepping’ (een beschilderd doek met
afbeeldingen die herinneren aan de honger in de ontwikkelingslanden).
Vanaf 13.45 u. is iedereen welkom in De Klok. Om 14 u. start de fotozoektocht.
Bonzaï sluit hier om 17 u. bij aan met een eigentijdse viering in de tuin van De Klok.
Om 17.45 u. wordt deze familiedag afgesloten met een drankje en een hapje.
Heb je zin om de prachtige schepping in onze gemeente te ontdekken? Of wil je
familie, vrienden, buren, ... op een andere manier ontmoeten? Wees welkom!
Graag tot dan!

Zaterdag 25 mei om 14 u.
De Klok, Dekenijstraat Erps-Kwerps
€ 2: leden - € 5 niet-leden
Inschrijven: bonzai.kortenberg@gmail.com of bij
Svenja Roevens: 02 757 12 43
Info: www.bonzaiwerking.be

(Kaﬀee Kultura – een project van Muchachos)

KAFFEE KULTURA, EERSTE KORTENBERGS CULTUURPROGRAMMA
Wil je ook wel eens de grote (bekendere) artiesten aan het werk zien,
en dat dicht bij huis? Dan biedt Kaﬀee Kultura voor jou de ideale oplossing. Kaﬀee Kultura meent dat het de komende maanden een mooi
gebalanceerd cultuuraanbod kan aanbieden.
Kaﬀee Kultura?
Met bijna 20.000 inwoners bestaat er in Kortenberg (en omstreken) een
markt voor de organisatie van culturele evenementen zoals comedy,
cabaret, theater, familietheater en kleinkunst. Dat was de drive bij de
organisatoren van Kaﬀee Kultura. Vier enthousiaste twintigers en een
onbezonnen tiener sloegen in 2012 de handen in elkaar om in 2013 in
Kortenberg naar buiten te komen met een heus cultuurprogramma:
Kaﬀee Kultura.
Programma?
4 mei:
Kamagurka – comedy night (try-out) – OC Atrium
9 juni:
Marc De Bel & Lady Angelina – Het bal
van de gemaskerde rat (full show) – GC Colomba
28 september: Vitalski – daar sta iemand (full show) – GC Colomba
19 oktober: Marco Roelofs (ex-zanger De Heideroosjes) –
Kaal (full show) – GC Colomba
2 november: Mathieu & Guillaume – Rauw en Teder (full show)
– GC Colomba
14 december: Xander De Rycke – Zijn derde show (full show) –
GC Colomba

Gezien de doorgaans prille leeftijd van de organisatoren, konden ze
het niet laten om ook een heus dansevent in hun aanbod te steken.
Om ook daar kwaliteit te garanderen, vroegen ze aan hun vrienden
van Studio Brussel of zij geen zin hadden om met Erps-Kwerps te
komen afrekenen.
En of ze dat wilden! StuBru – de Afrekening op zaterdag 25 mei in
de sporthal van Erps-Kwerps! Noteer het maar in jullie agenda!
Heeft Kaﬀee Kultura je culturele snaar geraakt? Of wil je komen fuiven
op de beste StuBru-platen? Of zit je met nog wat vragen? Surf naar
www.kaﬀeekultura.be of naar www.facebook.com/kaﬀeekultura.
Zaterdag 4 mei om 20.15 u. (Kamagurka)
en zaterdag 25 mei vanaf 21 u. (De Afrekening fuif)
www.kaﬀeekultura.be
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(Vzw Acolisa)

RESTAURANTDAG
Vzw Acolisa runt in Kinshasa een lagere school waar kansarme kinderen, dankzij meters en peters uit België, toch naar school kunnen gaan.
Er zijn vele kinderen die door de grote schoolkosten niet naar school
kunnen gaan. De vzw is in 2006 gestart met het eerste klasje. Elk jaar
kwam er een klasje bij. Verleden jaar werden dan ook de eerste diploma’s uitgereikt. Omdat het huidige gebouw te klein werd, werd vlak
daarnaast een terrein gekocht om een eigen school te kunnen bouwen.
Wil je meer weten over vzw Acolisa, kom dan gerust eens langs op hun
restaurantdag op zaterdag 25 mei in de parochiezaal van Everberg.
Zaterdag 25 mei vanaf 11.30 u.
Parochiezaal Everberg, Annonciadenstraat 1
Meer info: www.acolisa.be

(Oxfam-Wereldwinkel i.s.m. Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking)

INFOAVOND: MAMA’S AAN DE EVENAAR
‘Mama’s aan de evenaar’ is een vzw die Congolese vrouwen ondersteunt. Vrouwen zijn de dragende kracht van hun gezin en van de
samenleving in Congo. Maar de vrouwen hebben het er niet onder de
markt. Vrouwen en meisjes worden bestempeld als minderwaardig en
vaak onmondig gehouden. In de jarenlange oorlogen zijn verkrachting en mishandeling doelbewuste wapens. Na een oorlog volgt dan
telkens een periode van economische crisis. Maar vele mama’s nemen
ondanks de tegenslagen hun lot in eigen handen. Ze richten vrouwengroepen op en organiseren naaiateliers, alfabetiseringsgroepjes en
gezondheidscentra. De vzw ‘Mama’s aan de evenaar’ wil met de
mama’s samenwerken om hun dromen waar te maken. Ze wil dit doen
door vorming en ondersteuning aan te bieden.
‘Mama’s aan de evenaar’ heeft Dr. Greta Teugels uitgestuurd naar
Gemena in de Evenaarsprovincie om er enkele vroedvrouwen en verpleegkundigen bij te scholen. Op deze infoavond vertelt ze over dit
Congolees avontuur, haar missie in Gemena en over de sterke vrouwen
van Congo.

Dinsdag 28 mei om 20 u.
OC Berkenhof
Gratis
Info: kortenberg@oww.be,
www.oww.be/kortenberg,
www.mamasaandeevenaar.be

(Chiro Flurk Everberg)

KAMPNAMIDDAG
De Flurkse Feesten III zijn gepasseerd en wij willen al zeker iedereen bedanken die is komen meefeesten in ons dorpje en die ons heeft gesteund en geholpen. De grote evenementen van Chiro
Flurk zijn nu voorbij, maar voor onze leden moet het belangrijkste evenement nog komen! De
kampen komen er weer aan en daarom organiseren wij een kampnamiddag voor wat tekst en
uitleg, de start van de inschrijvingen en een presentatie met wat foto’s van het vorige kamp. Deze
kampnamiddag gaat door op zondag 12 mei na de gewone chirozondag.
Voor de kampfoto’s dit jaar doen we het een beetje anders. Je zorgt voor een USB-stick en onze
IT-afdeling zorgt ervoor dat je de foto’s rechtstreeks op je stick terugkrijgt. Op die manier heb je direct je
foto’s en zijn wij geen uren kwijt aan dvd’s branden! Dus, vergeet zeker je stick niet, met minstens 2 GB vrije
ruimte!
(Chiro
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(Den Uyl)

ZOEK MEE NAAR HET ONTVOERDE VAT
In het holst van de nacht is een klein vaatje ontvoerd bij onze brouwer. Het onwetende ding werd gekneveld en vastgebonden om
vervolgens mee te nemen naar het diepste, donkerste gat dat men
ooit heeft gegraven. De zoektocht naar het vat van onze brouwer
gaat voort. Hij heeft zelfs al een beloning uitgeloofd voor eenieder
die het vat kan vinden: een vol vat van 30 liter! Help de brouwer zijn
dierbare vaatje terugvinden!
Iedereen die meewerkt zou ondertussen toch al een klein idee moeten hebben van waar ze al kunnen gaan zoeken. Houd voor meer
tips zeker ook de Facebookpagina en de website in het oog: www.denuyl.
be - www.facebook.com/jeugdhuis.denuyl.
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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

do 02/05/13 van
13:30 tot 16:30

KVLV Everberg

KVLV Everberg - Een creatieve
Hobbyclub

OC Everberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be

vrij 03/05/13 van
20:00 tot 22:00

KVLV Everberg

Bloemschikken met KVLV Everberg

OC Everberg

02 759 48 39 (na 19:00),
brigittebrijs@hotmail.com

za 04/05/13 van
13:00 tot 17:30

Dienst Vrije Tijd

Inspraak over het toekomstig
vrijetijdsbeleid: laat je stem horen

OC Everberg

Inschrijvingen:
vrijetijd@kortenberg.be
Info: freek.rombouts@kortenberg.be
of 02 755 22 89

za 04/05/13 van
14:00 tot 16:00

Femma Erps-Kwerps

Uitwaaitocht: is het altijd lente in mei?

Kerk Kwerps,
Sint Pietersplein 1,
Erps-Kwerps

02 759 46 41, pvdh@scarlet.be,
www.femma.be/erps-kwerps,
€3: leden, €5: niet-leden

za 04/05/13 van
08:00 tot 22:00

Curieus

Ieper en 'De Groote Oorlog'

Vertrek: OC Berkenhof

0497 86 34 34,
curieus.secretariaat@telenet.be,
€55: leden, €65: niet-leden

za 04/05/13 van
20:15 tot 23:00

Kaﬀee Kultura Kortenberg

Try-out Kamagurka

OC Atrium

www.kaﬀeekultura.be
VVK: €9 - kassa: €12

zo 05/05/13 van
08:45 tot 19:00

vtbKultuur Kortenberg

Bezoek tentoonstelling:
De Etrusken,
una storia particolare

Vertrek: De Walsplein

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€35: leden, €39: niet-leden

zo 05/05/13 van
09:30 tot 12:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 10 km Kortenberg

Vertrek: De Walsplein

02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be

ma 06/05/13 van KVLV Everberg
19:30 tot 21:30

Kookles:
Klassiekers uit ‘Ons Kookboek’

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg

02 759 31 44, sien.beyens@skynet.be,
€3: leden - €6: niet-leden

ma 06/05/13 van KVLV Everberg
14:00 tot 16:00

KVLV Everberg wandelt!

Vertrek: Parking
Gemeentehuisstraat 11,
Everberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
ook op 13/05, 20/05 en 27/05

di 07/05/13 van
19:30 tot 20:30

KVLV Meerbeek

Lessenreeks zumba

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com,
iedere dinsdag t.e.m. 18/06

woe 08/05/13
om 14:00

Toerisme Dijleland i.s.m.
Gidsenbond Dijleland

Streekwandeling: Relst

Vertrek:
Sint-Jozefskerk Relst

woe 08/05/13
om 14:00

De Bib

Voorlees- en knutseluurtje
in de bibliotheek

De Bib

www.kortenberg.be

woe 08/05/13
van 19:30 tot
20:30

Femma Erps-Kwerps

Bloemschikken:
Feestelijk tafelstuk

OC De Zolder

02 759 46 41, pvdh@scarlet.be,
www.femma.be/erps-kwerps, €5: leden,
€8: niet-leden

vrij 10/05/13
om 20:00

Chiro Flurk

Nachtspel

Geheime locatie

info@chiroﬂurk.be, €5,
inschrijven vóór 08/05

za 11/05/13
om 19:00

KF De Vrolijke Schutters

Lenteconcert

Polyvalente zaal
Erps-Kwerps

lutjeva@gmail.com, VVK: €5, kassa: €6
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zo 12/05/13

Chiro Flurk

Kampnamiddag

Chiro Flurk

www.chiroﬂurk.be

woe 15/05/13
om 12:59

KVLV Everberg

Met KVLV Everberg naar de VRT

Vertrek: Bushalte
Prinsendreef, Kortenberg

0479 81 69 44,
tamara.vleminckx@telenet.be, €6: leden,
€7: niet-leden (prijs exclusief bus)

woe 15/05/13
van 13:30 tot
16:00

Milieudienst i.s.m. IGO

Controle bandenspanning

De Walsplein, Kortenberg

Gratis

do 16/05/13 om
19:30

Femma Kortenberg

Allemaal rokjes à la Mme Zsazsa

OC Berkenhof

femma.kortenberg@gmail.com, €20:
leden, €30: niet-leden voor 3 lessen exclusief materiaal, ook op 23/05 en 30/05

vrij 17/05/13 van
14:00 tot 17:00

Femma Kortenberg

Uitwaaitocht

GC Colomba

0468 32 22 19,
www.femma.be/kortenberg, €5

zo 19/05/13 van
09:30 tot 12:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 8 km te Melsbroek

Vertrek: De Walsplein

02 759 26 57,
www.witlooftrekkers.be

zo 19/05/13 van
11:00 tot 13:00

Oxfam-Wereldwinkel
Kortenberg

Picknick in het park

Oude Abdij Kortenberg

kortenberg@oww.be,
www.oww.be/kortenberg, €5

di 21/05/13 van
13:00 tot 15:00

Lokaal Dienstencentrum Dry
Coningen

Zomermodeshow voor senioren

Cultuurzaal, OC berkenhof,
Beekstraat 25, Kortenberg

Gratis

woe 22/05/13
om 14:00

Toerisme Dijleland i.s.m.
Gidsenbond Dijleland

Streekwandeling: Hoeilaart

Vertrek: Gemeenteplein
Hoeilaart

woe 22/05/13
van 14:15
tot 15:50

Landelijke Kinderopvang

Opvoeden natuurlijk: Vertelcarrousel
kleuters

De Bib

admibokortenberg@landelijkekinderopvang.be

woe 22/05/13
van 14:15
tot 16:15

Landelijke Kinderopvang

Opvoeden natuurlijk: Vertelcarrousel
lagere schoolkinderen

De Bib

admibokortenberg@
LandelijkeKinderopvang.be

za 25/05/13 van
21:00 tot 03:00

Kaﬀee Kultura Kortenberg

De Afrekening Stubru

Polyvalente zaal ErpsKwerps

www.kaﬀeekultura.be,
VVK: €6, kassa: €8

za 25/05/13 van
19:00 tot 23:00

Koninklijke Harmonie
De Verbroedering Erps

Lenteconcert

GC Colomba

www.verbroedering.be,
VVK: €5, kassa: €8

za 25/05/13
om 14:00

Bonzaï

Fotozoektocht: behoud de schepping

De Klok, Dekenijstraat,
Erps-Kwerps

www.bonzaiwerking.be,
bonzai.kortenberg@gmail.com,
02 757 12 43
€2: leden, €5: niet-leden

za 25/05/13
vanaf 11:30

Vzw Acolisa

Restaurantdag

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg

www.acolisa.be

zo 26/05/13 van
09:00 tot 11:00

Sportdienst

Kijk ik ﬁets! Leer ﬁetsen op 2 wielen

Sporthal Colomba

uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 87, € 5

zo 26/05/13 van
08:40 tot 18:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Dagtocht 20 km te Remouchamps

Vertrek: De Walsplein

02 269 00 84,
www.witlooftrekkers.be

zo 26/05/13 van
14:00 tot 17:00

Milieuadviesraad,
milieudienst en het
Agentschap voor Natuur
en Bos

Dag van het Park

Park van de Oude Adbij,
Abdijdreef 22, 3070
Kortenberg

milieudienst: 02 755 22 65
of milieu@kortenberg.be

zo 26/05/13 van
12:00 tot 19:00

Open Vld Kortenberg

Barbecue

OC Berkenhof

http://kortenberg.openvld.be

di 28/05/13 van
13:30 tot 15:00

Lokaal Dienstencentrum
Dry Coningen

Infonamiddag: Een dagje ouder? Handige OC Berkenhof,
tips om je woning aan te passen
Beekstraat 25, Kortenberg

Gratis

Zoeklicht · Kortenberg
mei 2013

22

Wanneer
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di 28/05/13

Provincie i.s.m. sportdienst

di 28/05/13 om
13:00

Waar

Sporteldag

Info

Sportkot Leuven

uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 87, € 6

Gemeentelijke Werkplaatsen Openbare verkoop

Gemeentelijke
Werkplaatsen,
Engerstraat 172,
3071 Erps-Kwerps

Meer info: Gemeentelijke Werkplaatsen:
02 759 98 28 of
gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be

di 28/05/13 van
13:30 tot 18:00

Vl@s

Geleid bezoek aan de Abdij Keizersberg
te Leuven

OC Berkenhof

0497 425 425,
ilvb.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be

di 28/05/13
om 20:00

Oxfam-Wereldwinkel
Kortenberg

Infoavond: Mama’s aan de evenaar

OC Berkenhof

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

woe 29/05/13
om 20:00

Woonwijzer

Infoavond:
‘isoleren van bestaande muren’

Administratief Centrum,
zaal Blauwgrond

Beperkte inschrijving.
Inschrijven bij Woonwijzer:
0471 85 03 77 of
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be

do 30/05/13
van 20:00
tot 22:00

Provincie Vlaams-Brabant
i.s.m. de Bib

Waarom? Daarom! Ouders,
kinderen en echtscheiding

De Bib

02 755 22 90,
bibliotheek@kortenberg.be

do 30/05/13 van
13:45 tot 17:45

Senioren Adviesraad
Kortenberg

Senioren dansnamiddag

GC Colomba

02 755 22 86,
welzijn@kortenberg.be

do 30/05/13 van
18:00 tot 20:30

Rode Kruis

Bloedinzamelingen

Refter gemeenteschool,
Annonciadenstraat 1,
Everberg

bloed@kortenberg.be

do 06/06/13
om 19:15

Femma Kortenberg

Bezoek orchideeënkwekerij

Vertrek: De Walsplein

www.femma.be/kortenberg,
02 759 54 64, € 6, inschrijven vóór 29/05

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 april gebeuren voor het juninummer en ten laatste op 25 mei voor het juli- en augustusnummer. 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.

23
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 juni 2013. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 april 2013 worden ingediend.
Voorstellen voor het juli- en augustusnummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 mei 2013 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt
toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 29 april 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.

Van 14 tot 17 u. in het Park
van de Oude Abdij in Kortenberg

