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Feest in het centrum van Everberg
op 7 juli van 14 tot 18 u.
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Dieven gaan niet met vakantie. Vlieg heeft een schat verstopt in de Zomerse parkdagen – gezellige
Leef je uit tijdens de KETNET CUP
Vraag afwezigheidstoezicht aan. Bib. Zoek je mee?
concertjes in het Park van de Oude Abdij op 21 juli

Verantwoordelijke uitgever:
Chris Taes, burgemeester, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
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Wachtdienst apothekers

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.

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)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten), Bertem,
Steenokkerzeel, Zaventem
6-7 juli:
Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
13-14 juli:
Dr. Van Kets - 02 720 51 77
20-21 juli:
Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
27-28 juli:
Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
3-4 augustus:
Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
10-11 augustus:
Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
15 augustus:
Dr. Van Kets - 02 720 51 77
17-18 augustus:
Dr. Van Kets - 02 720 51 77
24-25 augustus:
Dr. De Clippel - 02 751 76 51
31 augustus -1 september: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
6-7 juli:
Dr. Tourlouse - 02 688 29 61
13-14 juli:
Dr. De Ruyck - 0477 88 10 81
20-21 juli:
Dr. Lievens - 02 759 39 21
27-28 juli:
Dr. De Rom - 02 767 53 42
3-4 augustus:
Dr. Clarysse - 02 688 29 08
10-11 augustus:
Dr. De Rom - 02 767 53 42
15 augustus:
Dr. Lievens - 02 759 39 21
17-18 augustus:
Dr. Peeters - 02 767 73 20
24-25 augustus:
Dr. Tourlouse - 02 688 29 61
31 augustus-1 september: Dr. De Ruyck - 0477 88 10 81

Zitdag RSVZ

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ) heeft zijn zitdag in Kortenberg geschrapt. Voortaan kunt u
terecht in het Administratief Centrum van:
t -FVWFOFMLFEBHUJKEFOTEFLBOUPPSVSFO
t ;BWFOUFNJFEFSFEFSEFNBBOEBHWBOEFNBBOEWBOUPUV

Ã

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Tijdens de maanden juli en augustus wordt er op de eerste maandag
van de maand geen gratis advies verleend in Kortenberg. U kunt wel
steeds terecht in het justitiehuis te Leuven.
Meer info: www.balieleuven.be of 016 30 14 50.
U kunt voor juridisch advies tijdens de zomermaanden wel vanaf
22 juli 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.

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

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij Woonwijzer.
Woonwijzer is bereikbaar op 0496 12 86 64 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdag van
9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. is er spreekuur in het Administratief
Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

Huisvuilkalender

Dinsdag 2 juli: huisvuil en gft
Dinsdag 9 juli: pmd en gft
Vrijdag 12 juli: papier en karton
Dinsdag 16 juli: huisvuil en gft
Dinsdag 23 juli: pmd en gft
Dinsdag 30 juli: huisvuil en gft
Dinsdag 6 augustus: pmd en gft
Vrijdag 9 augustus: papier en karton
Dinsdag 13 augustus: huisvuil en gft
Dinsdag 20 augustus: pmd en gft
Dinsdag 27 augustus: huisvuil en gft

Reiniging Leuvensesteenweg
centrum Kortenberg
Maandag 1 juli en maandag 26 augustus

Gratis ﬁetsgraveren

Woensdag 3 juli en woensdag 7 augustus, 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:
t FMFLUSPOJTDIWJBFFOGPSNVMJFSPQXXXBJSQPSUNFEJBUJPOCF
t QFSGBY
t Q FSCSJFG0NCVETEJFOTUWPPSEFMVDIUIBWFO#SVTTFM/BUJPOBBM 
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 van 6 mei 2013
t De gemeenteraad nam kennis van het proces-verbaal van het kasonderzoek van de gemeente op 31 maart 2013.
t De gemeenteraad keurde de jaarrekening voor het dienstjaar 2012
goed.
t De eerste wijziging van het budget van 2013 werd goedgekeurd
door de gemeenteraad. Het vorige gemeentebestuur had op het
einde van 2012 een ‘technische’ begroting opgesteld, waarin alleen
de strikt noodzakelijke uitgaven waren opgenomen. Zo kregen het
nieuwe college van burgemeester en schepenen en de nieuwe
gemeenteraad de kans om met een eerste begrotingswijziging zelf
de nieuwe investeringen voor dit jaar vast te leggen. Opvallend zijn
een bedrag van 670.000 euro voor de aanleg van voet- en ﬁetspaden en het asfalteren van straten en 50.000 euro voor de inrichting
en het herstellen van trage wegen.
t De nieuwe statuten en de afsprakennota van de Gemeentelijke
Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid Kortenberg (GAMV)
werden goedgekeurd.
t De gemeenteraad keurde de hersamenstelling van de milieuadviesraad goed en bekrachtigde de gewijzigde statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota.
t Met het oog op de professionalisering van haar personeelsbeleid
treedt de gemeente Kortenberg toe tot Jobpunt Vlaanderen. De
gemeente tekent hiertoe in op 33 aandelen voor een totaalbedrag
van 818,07 euro.
t De agenda van de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013 werd
goedgekeurd en een gemeentelijke vertegenwoordiger en zijn
plaatsvervanger werden aangesteld.
t De gemeenteraad kreeg een voorstelling van het zogenaamde ‘plannenregister’. Dat plannenregister bevat alle gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), alle
bouwverordeningen, reglementen en ministeriële of regeringsbesluiten die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening in de
gemeente Kortenberg. Het college van burgemeester en schepenen
engageert er zich toe om, conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, dit plannenregister in de toekomst verder aan te vullen.
De vastlegging van het plannenregister is een belangrijke stap in de
‘ontvoogding’ van de gemeente Kortenberg op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening.
t De gemeenteraad besliste over de samenstelling van de nieuwe
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).
Dit adviesorgaan adviseert het gemeentebestuur bij alle belangrijke dossiers die te maken hebben met ruimtelijke ordening en
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Gemeenteraad

stedenbouw. De nieuwe voorzitter wordt Nele Beyens. Vaste secretaris zal Dieter Hendrickx van de dienst Ruimtelijke Ordening zijn.
t De gemeenteraad keurde het Beleidsplan Trage Wegen goed. Dit
plan bundelt tien doelstellingen waaraan concrete acties gekoppeld
zijn. Er wordt ook jaarlijks een budget voorzien om trage wegen te
herstellen en te onderhouden. Voor 2013 bedraagt het budget
50.000 euro. De tien doelstellingen van het Kortenbergse Tragewegenbeleid zijn:
– behoud, herstel en multifunctionele ontwikkeling van trage
wegen;
– streven naar een positief klimaat rond trage wegen;
– de inwoners informeren over trage wegen;
– samenwerking en overleg rond trage wegen organiseren binnen
de gemeentediensten, met de provincie en met lokale actoren;
– de trage wegen volledig inventariseren;
– de trage wegen onderhouden;
– zorgen voor de inrichting van de trage wegen;
– zorgen voor handhaving op trage wegen;
– optimaliseren van de adviesprocedures bij verleggings- en
afschaﬃngsprocedures van buurtwegen;
– zorgen voor de doorstroming van het tragewegenbeleid in
andere beleidsdomeinen.
Het volledige beleidsplan met de acties vindt u op www.kortenberg.be
(Mobiliteit / Trage Wegen).
t De gemeenteraad keurde het bestek en de raming goed voor de aankoop van een verhuiswagen. De kostenraming bedraagt 65.000 euro
inclusief btw.
t De gemeenteraad keurde het bestek en de raming goed voor de
studie voor het dossier ‘Asfalteringswerken en aanleg voet- en
ﬁetspaden 2013’, opgesteld door de dienst Openbare Werken. De
kostenraming bedraagt 65.000 euro inclusief btw.
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t De gemeenteraad keurde het bestek en de raming goed voor het
plaatsen van een luifel aan de gemeenteschool De Negensprong te
Everberg. De kostenraming bedraagt 50.718,60 euro inclusief btw.
t Er wordt met goedkeuring van de gemeenteraad een nieuwe overeenkomst afgesloten tussen de gemeente Kortenberg en de
Watergroep (vroeger VMW) over de realisatie van de rioolaansluitingen. De Watergroep zal, zoals bij de vorige overeenkomst, voor elke
rioolaansluiting een forfaitaire prijs aan de klant aanrekenen. De
kostprijs bedraagt voortaan:
– voor een enkelvoudige aansluiting zonder inspectieput: 1.500 euro
(excl. btw)
– voor een aansluiting op een gescheiden stelsel zonder putten:
3.000 euro (excl. btw)
– voor het leveren en plaatsen van een toezichtput met deksel en
gietijzeren kader (zonder verkeerslast): 285 euro (excl. btw).
t Wanneer de bouwheer zelf kan aansluiten op de bestaande wachtbuis op privéterrein en er tevens een toezichtput aanwezig is op de
hoogte van de rooilijn, factureert de Watergroep een bedrag van
1.500 euro (excl. btw) voor een enkelvoudige aansluiting en
3.000 euro (excl. btw) voor een aansluiting op een gescheiden stelsel.
De Watergroep zorgt bij deze aansluitingen voor een controle op een
correcte realisatie van de afkoppeling op de aansluiting.

(Noot: aangezien voor een IBA (individuele behandeling van afvalwater) hetzelfde bedrag aangerekend wordt als voor een aansluiting
op een gescheiden stelsel zonder putten, bedraagt de kostprijs hiervan voortaan ook 3.000 euro (excl. btw). In dat geval zorgt de
gemeente voor de plaatsing en de periodieke controle van de IBAinstallatie.)
t Het gewijzigde gemeentelijk reglement betreﬀende rioolaansluitingen, afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buﬀering bij
bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van
individuele waterzuiveringsinstallaties werd goedgekeurd door de
gemeenteraad. U kunt dit reglement raadplegen op www.kortenberg.be
(Wonen en bouwen/Rioolaansluitingen).
t Ook volgende punten werden besproken: de vraag wanneer
Kortenberg een hartveilige gemeente wordt, de bijzondere gemeenteraad van 17 juni 2013 en de vraag om deze te verdagen, de stand
van zaken van reeds lang geplande werken.
Het verslag van de gemeenteraden van 3 en 17 juni 2013 leest u in het
volgende nummer van Zoeklicht.

Volgende gemeenteraad
Maandag 2 september 2013
De gemeenteraad begint telkens 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.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
JULI EN AUGUSTUS

De politiehuizen van Kortenberg en Herent zijn gesloten op donderdag 11 juli en op
donderdag 15 augustus 2013. In dringende gevallen kunt u terecht op het noodnummer 101.

© Evgenia Belyaeva

Het Administratief Centrum zal gesloten zijn op donderdag 11 juli (Vlaamse
Feestdag) en op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus 2013 (O.L.Vrouw
Hemelvaart en brugdagen). Op die dagen kunt u ook niet terecht in de Bib.

Het containerpark in de Noodbosweg 100 te Kortenberg is alleen gesloten op donderdag 15 augustus.
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Ruimtelijke ordening
LANGER ZELFSTANDIG WONEN IN UW EIGEN HUIS?
DE PROVINCIALE AANPASSINGSPREMIE IS ER NU VOOR NOG MEER MENSEN
Wilt u langer zelfstandig, veilig en comfortabel in uw vertrouwde
omgeving blijven wonen? De provinciale aanpassingspremie geeft
ouderen en personen met een handicap een duwtje in de rug om noodzakelijke aanpassingswerken in hun woning uit te voeren.
Wordt het moeilijk om uw bad in en uit te stappen en wilt u graag een
inloopdouche installeren? Denkt u erover een lift te plaatsen om
trappen te vermijden? Voor deze en veel andere werken kunt u bij de
provincie aankloppen voor een ﬁnanciële tegemoetkoming.
De aanpassingspremie bedraagt 50% van de kostprijs of 75% voor
personen met een OMNIO-statuut of Verhoogde Tegemoetkoming.
Het maximum premiebedrag is 2.500 euro.
Om ervoor te zorgen dat nog meer mensen van deze premie kunnen
genieten zijn er sinds 1 juni 2013 twee wijzigingen van kracht:
t De premie kan nu ook online worden aangevraagd via de website
van de provincie Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be.
t Het kadastraal inkomen van de woning die wordt aangepast speelt
geen rol meer bij uw premieaanvraag. De aanvraag kan dus niet
meer worden afgekeurd omdat het kadastraal inkomen te hoog is.

De andere voorwaarden blijven wel gelden:
t Minstens 60 jaar zijn of erkend zijn als persoon met een handicap.
t Inkomensvoorwaarde: het gezamenlijk belastbaar inkomen van de
aanvrager mag niet meer bedragen dan 37.480 euro per persoon
voor een alleenstaande en 53.110 euro voor een gezin van 2 personen (verhoogd met 3.200 euro per persoon ten laste)
t U mag geen tweede woning bezitten met een kadastraal inkomen
hoger dan 125 euro.

Voor meer informatie over deze aanpassingspremies of met al
uw andere vragen over wonen kunt u terecht bij Greet Boes
van Woonwijzer. U bereikt haar telefonisch op 0496 12 86 64
of via kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be.
Elke woensdag tussen 9 en 12 u. en 13 en 16 u. kunt u langskomen tijdens het spreekuur op de dienst Ruimtelijke Ordening
in het Administratief Centrum (De Walsplein 30).

SUPERISOLERENDE RUITEN HOUDEN DE KOUDE BUITEN!
VRAAG BIJ DE WOONWIJZER UW PREMIES AAN
Wilt u uw huis energiezuiniger maken en uw energiekosten drukken?
Dan kunt u het best beginnen met uw huis te isoleren. Zo gaat gemiddeld 20% van de warmte verloren via ramen en deuren. Hoogrendementsbeglazing helpt dit energieverlies te beperken.
Hebt u net nieuwe ramen geplaatst of bent u dit van plan? Vergeet dan
zeker niet dat u hiervoor een premie kunt krijgen van uw netbeheerder
(Eandis) en de provincie. Het is de isolatiewaarde van het glas die
bepaalt hoe hoog de premie zal zijn die Eandis uitkeert:

Dubbel glas
Enkel glas

Vervangen door hoogrendementsglas met isolatiewaarde:
Max. 1,1 W/m²K
Max. 0,8 W/m²K
Geen premie
15 euro/m²
Max. 375 euro
12 euro/m²
15 euro/m²
Max. 300 euro
Max. 375 euro

96516-Zoeklicht_07_08_2013.indd 5

Keurt Eandis uw premieaanvraag goed, dan krijgt u automatisch bericht
van de provincie voor een bijkomende premie. De provinciale tegemoetkoming wordt berekend op basis van uw inkomen:
t Gezamenlijk belastbaar inkomen hoger dan 50.490 euro: 10 euro/m²
met een maximum van 100 euro
t Gezamenlijk belastbaar inkomen tussen 20.001 en 50.490 euro:
20 euro/m² met een maximum van 250 euro
t Gezamenlijk belastbaar inkomen onder 20.001 euro: 20 euro/m²
met een maximum van 500 euro.
Opgelet! Vanaf 1 augustus worden enkele wijzigingen in het
provinciale reglement doorgevoerd:
t Geen provinciale premie meer als het gezamenlijk belastbaar
inkomen hoger is dan 50.941 euro.
t Vast premiebedrag van 20 euro per m²
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t Inkomen bepaalt maximum premiebedrag:
– gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 20.000 euro:
maximum 500 euro
– gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 50.941 euro:
maximum 250 euro

t Voor huurwoningen bepaalt de huurprijs het maximum premiebedrag:
– met een huurprijs van minder dan 500 euro per maand:
maximum 500 euro
– met een huurprijs tussen de 500 en 1.000 euro per maand:
maximum 250 euro

Mobiliteit
MET BUZZY PAZZ IN GOED GEZELSCHAP DOOR GANS VLAANDEREN
BUZZY PAZZ, HET JONGERENABONNEMENT VAN DE LIJN
Een Buzzy Pazz is het voordelige abonnement van De Lijn voor iedereen
van 6 tot en met 24 jaar. Hij is 1 maand, 3 maanden of 1 jaar geldig.
Gedurende die periode kunnen jongeren onbeperkt opstappen en
overstappen op elke bus en tram van De Lijn, ook tijdens de schoolvakanties. Een Buzzy Pazz is er immers niet alleen om voordelig naar
school te gaan!
Tarieven Buzzy Pazz *
1 maand

€ 23,50

3 maanden

€ 66,00

12 maanden

€ 182,00

*vanaf 1 juni 2013 - onder voorbehoud van wijzigingen

Het kan zelfs nog goedkoper, want er zijn ook kortingen op de Buzzy
Pazz:
t een gezinskorting wanneer er meerdere gezinsleden een Buzzy Pazz
hebben, en indien elke Buzzy Pazz dezelfde duur en aanvangsdatum
hebben. U heb een attest van gezinssamenstelling van de gemeente
nodig – kijk voor de precieze voorwaarden op www.delijn.be

96516-Zoeklicht_07_08_2013.indd 6

t als u 12 jaar of ouder bent, mag u als abonnee maximaal 4 kinderen
van 6 tot en met 11 jaar gratis meenemen.
U kunt een Buzzy Pazz bestellen:
t via www.delijn.be
t met het aanvraagformulier bij de dienst Abonnementen van De Lijn,
minstens twee weken vóór de aanvangsdatum per post, mail of fax.
U vindt het aanvraagformulier op
www.delijn.be of u vraagt het aan via
De LijnInfo op 070 220 200 (€0,30/
min.). Als u verscheidene Buzzy
Pazzen met gezinskorting wilt kopen,
is ook een recent attest van gezinssamenstelling nodig.
t bij uw dichtstbijzijnde Lijnwinkel
(Brussel Noordstation of Martelarenplein 19 in Leuven)
Meer info: www.delijn.be
of via 070 220 200 (€ 0,30/min.)
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Milieu
GROENONDERHOUDSWERKEN
GEMEENTEBESTUUR

Voetpaden en voet- en buurtwegen moeten vrij zijn van overhangend groen of van uitdeinend
onkruid. De gemeenschapswachten voeren hierop 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.

PMD OF REST? DOE DE TEST MET MAGDA EN DANNY
Deze zomer zet het intergemeentelijk
milieubedrijf EcoWerf, samen met Fost Plus,
in op goed gesorteerde pmd-zakken. Dat
doen ze met mooie prijzen: met de online
wedstrijd zijn er smartphones en pmdkeukenschorten ‘Bak het niet te bruin als
het over sorteren gaat’ te winnen. En er zijn
speciale acties om u te helpen uw pmd
correct te sorteren.
Een tweede kans bij fout sorteren
Fout gesorteerd? Iedereen kent hem wel, de
sticker met de rode hand die op de pmd-zak
kleeft. Deze zomer steken deze ‘weigeringsstickers’ in een nieuwe kleedje. Wie fout sorteert, krijgt immers een tweede kans: volg de
instructies op de sticker, breng uw pmd-zak in orde en bied hem terug
aan bij de volgende inzameling. De goed gesorteerde zak wordt
meegenomen. Ondertussen hebt u het sorteren onder de knie en kunt
u met glans deelnemen aan de wedstrijd. Test uw sorteerkennis op
www.ecowerf.be en win!

Verdraaid handig sorteren: snel naar het containerpark
Twijfelt u nog aan de pmd-sorteerregels? Bel de groene lijn van EcoWerf
voor een antwoord op al uw vragen: 0800 97 0 97. Maar ook de
parkwachter weet raad. Bovendien kunt u deze zomer een verdraaid
handige sorteerwijzer afhalen op uw containerpark, om u nooit meer
te vergissen bij het vullen van de pmd-zak! En tijdens de maand juli
schuimt een pmd-sorteerexpert de containerparken af om u nóg beter
te informeren. Raadpleeg www.ecowerf.be om te weten wanneer
de expert langskomt op uw park.
De actie loopt nog tot 30 september of zolang de voorraad strekt.
Raadpleeg het wedstrijdreglement op www.ecowerf.be.

96516-Zoeklicht_07_08_2013.indd 7

13/06/13 09:37

Zoeklicht · Kortenberg
juli-augustus 2013

8

TERUG NAAR SCHOOL...
Na de vakantie is het weer zover ... De schoolpoorten gaan open en er
worden weer massa’s nieuwe spullen aangekocht. De kinderen vinden
het ﬁjn om te pronken met hun nieuwste spullen maar voor de ouders
is dit elk jaar weer een grote uitgave en ook het milieu is hier niet mee
gediend.
Haal de spullen van het vorig schooljaar erbij en haal eruit wat dit jaar
perfect opnieuw te gebruiken is. Zijn die oude ringmappen saai

geworden maar zeker te herbruiken? Dan kunt u ze herkaften of er een
mooie tekening op schilderen! Zo maakt u van iets ouds en saais iets
nieuws en origineels. Zo gek is dat toch niet? Hebt u toch nieuwe spullen nodig, kies dan resoluut voor herbruikbare en navulbare producten.
Enkele tips:
t Schaf potloden aan van ongelakt FSC-hout. Geen wegwerpvulpotlood of kleurig gelakte potloden.
t Koop liever milieuvriendelijke hervulbare stiften op basis van water
of alcohol in plaats van wegwerpstiften op basis van schadelijke
producten zoals trichloorethaan, tolueen, xyleen.
t Een brooddoos is cool. Aluminium- of plastiekfolie zijn dat niet.
t Open voor de gezonde dorst een toﬀe veldﬂes. Drank in niet-herbruikbare verpakkingen haalt u best helemaal niet in huis.
t Kies voor natuurlijke en recycleerbare materialen of bioafbreekbare
materialen.
t Kies voor schriften, bladen en ringmappen van gerecycleerd papier
en karton.
t Wees ten slotte niet blind voor sociale criteria en kies voor producten
die in menswaardige omstandigheden gemaakt zijn.
Meer info: www.milieukoopwijzer.be (Kantoormaterialen)

STOOK SLIM!
Afval verbranden in de tuin is verboden. Het is ongezond voor uzelf en
uw buur en slecht voor het milieu en de luchtkwaliteit. Ook het stoken
van snoeihout of plantenresten is geen goed idee.
Wat zijn de alternatieven?
Voor de verwerking van alle soorten afval bestaan immers gezonde,
milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan
de selectieve inzamelingen is daarbij erg belangrijk.
Het leeuwendeel van het ingezamelde
afval wordt gerecycleerd. Wat niet
meer kan gebruikt worden, gaat
naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde
rookgaszuivering en energierecuperatie. Sorteren is goed,
maar preventie is nog beter.

Enkele tips om afval te voorkomen en ongezond stoken te
voorkomen:
t Plak een antireclamesticker op uw brievenbus en u hebt meteen
veel minder oud papier. U kunt deze stickers verkrijgen aan het onthaal van het Administratief Centrum.
t Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en
niet elk jaar massa’s snoeisel opleveren. Dit betekent ook minder
onderhoud.
t Veel tuinafval kunt u perfect zelf composteren.
t Snoeihout kunt u hakselen. De snippers strooit u tussen de planten
uit. Zo vermijdt u ook onkruid.
t Met dikkere takken legt u snel een mooie takkenwal aan als
omheining. U zorgt bovendien voor een schuilplaats voor kleine
dieren en dus voor meer biodiversiteit.
t Met wat goede wil en fantasie verwerkt u al uw tuinafval ter plaatse.
Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen!
Zo neemt u uw verantwoordelijkheid op, bent u een goede buur en
draagt u zorg voor het milieu!
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HOUD HET BIJ HOUT
Hebt u bouwmateriaal nodig voor ramen, dak, de aanleg
van een vloer of een terras? Of zoekt u tuinmeubelen? Kies
dan, als het kan, voor hout. De productie van hout vergt
minder energie dan die van andere bouwmaterialen zoals
beton, staal, aluminium of kunststof. Hout is geschikt voor
hergebruik en is dus een ecologisch verantwoord product op voorwaarde dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Kijk
bij voorkeur uit naar duurzaam en gecertiﬁceerd hout. Op de Belgische
markt kunt u kiezen tussen het houtlabel FSC of PEFC.

Als u hout kiest, probeer dan de oorsprong na te gaan.
Geef de voorkeur aan inlandse producten. Ga na of het
label op het eindproduct staat en vraag voor niet-afgewerkte producten (bijvoorbeeld planken, constructiehout)
om de certiﬁcatiecode op de factuur te vermelden.
Schrik niet terug voor minder gekende houtsoorten. Er zijn al veel goede
en geschikte houtsoorten met FSC- of PEFC-label op de markt naast de
bekende soorten (meranti, bangkirai, teak, ...) die vaak niet gelabeld
zijn, steeds schaarser worden en bovendien niet inheems zijn.

Beide labels staan garant voor hout uit duurzaam beheerde bossen en
maken gebruik van een Chain of Custody. Dit betekent dat een controleketen elke tussenstap van het hout volgt tussen het bos en de consument. Zowel FSC als PEFC zet zich in voor een sociaal, ecologisch en
economisch verantwoord bosbeheer.

Op onderstaande websites vindt u alle informatie over FSC- en PEFCcertiﬁcering, de beschikbaarheid van de houtsoorten en een databank
met leveranciers.
Meer info: www.fsc.be, www.ikzoekfsc.be, www.pefc.be,
www.pefcbelgium.be

OCMW
SOCIAL BEHAALDE FEDERALE PRIJS AMOEDEBESTRIJDING 2013
De POD (programmatorische federale overheidsdienst) Maatschappelijke
Integratie reikte voor de vijfde maal een Federale Prijs uit voor
Armoedebestrijding. Thema’s voor deze prijs waren kinderen in
armoede en alleenstaande ouders.
SOCiAL, het ‘Samenwerkingsverband van OCMW’s in het Arrondissement Leuven’ sleepte de prijs in de wacht. SOCiAL is een publiekrechtelijke vereniging, samengesteld uit 13 OCMW-deelgenoten, waaronder Kortenberg. SOCiAL organiseert verschillende diensten voor de
aangesloten besturen: juridische dienstverlening, regionale dienst voor
gezinszorg en aanvullende thuiszorg, organisatie- en communicatiedeskundige en de dienst groepswerking. Voor deze laatste dienst
behaalde SOCiAL de Federale Prijs voor Armoedebestrijding van de POD
Maatschappelijke Integratie.

Bedoeling van de Federale Prijs voor Armoedebestrijding is de inzet van
verenigingen en individuen die armoede bestrijden in de verf te zetten.
Uit een rapport van Eurostat bleek dat in 2011 23 % van de Belgische
kinderen jonger dan 18 risico lopen op armoede of sociale uitsluiting.
Het Europees gemiddeld bedroeg toen 27 %.
Meer info over SOCiAL: www.socialgroep.be

Politie
JAARVERSLAG 2012 POLITIEZONE HERKO BESCHIKBAAR
Wilt u meer weten over de activiteiten en de resultaten van de lokale politie HerKo voor het jaar 2012?
Surf dan naar de website www.politieherko.be en download het jaarverslag in de rubriek ‘beleidsdocumenten’!
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GAAT U OP VAKANTIE? DE DIEVEN DOEN DAT NIET!
t door ter plaatse in één van de politiehuizen een
aanvraagformulier in te vullen

U gaat op vakantie of bent geruime tijd afwezig (bijvoorbeeld hospitalisatie)? Uiteraard laat u uw eigendom niet
graag onbewaakt achter. Door gratis afwezigheidstoezicht aan te vragen (maximum één maand per aanvraag)
kunt u een beroep doen op de lokale politie van HerentKortenberg om een extra oogje in het zeil te houden.
Zowel de interventieploegen als de wijkinspecteur passeren
op geregelde tijdstippen uw woning en gaan na of alles in en rond
uw woning in orde is. Bij problemen wordt de door u opgegeven contactpersoon verwittigd om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te
treﬀen in afwachting van uw thuiskomst.
Let wel, het afwezigheidstoezicht kan enkel gebeuren als de ploegen
geen andere prioritaire opdracht hebben en is ook geen garantie.
Afwezigheidstoezicht kunt u aanvragen:
t via de website www.police-on-web.be (u hebt dan uw elektronische
identiteitskaart, een token of een account op het Federale Portaal nodig)
t door het aanvraagformulier te downloaden op onze website
www.politieherko.be en dit per post, fax of e-mail te bezorgen aan de
politie

t
t
t
t
t
t

Enkele tips voor wanneer u op vakantie bent:
Zorg ervoor dat uw woning een bewoonde indruk
maakt:
t .BBLHFCSVJLWBOUJKETDIBLFMBBSTPNTBWPOETMJDIUUF
laten branden in de woning.
t Laat het gras maaien door een familielid of buur als u lang
afwezig bent.
Zeg tegen de buurman dat hij af en toe zijn wagen op uw oprit mag
plaatsen.
Laat iemand ’s morgens en ’s avonds de rolluiken op en neer doen.
Laat uw brievenbus regelmatig leegmaken.
Maak het de dieven niet gemakkelijk, bijvoorbeeld door ladders te
laten ‘rondslingeren’ in de tuin.
Vermijd briefjes op de deur met de vermelding: ‘afwezig tot ...’.
Zorg er daarnaast voor dat waardevolle goederen (juwelen, geld, …)
goed verborgen zijn en noteer serienummers voor het geval u toch
slachtoﬀer zou worden.

SNELHEIDSMETINGEN MEI
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
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Peperstraat richting Frans Mombaersstraat

30 km/u.

1.615

50 km/u.

31%

Peperstraat richting Nederokkerzeelsesteenweg

30 km/u.

485

42 km/u.

37%

Engerstraat richting Kwerpsebaan

50 km/u.

1.645

46 km/u.

3%

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

In de straten waar in mei snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 24% overtredingen vastgesteld.
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Prikbord
WERKEN PISTE 25R/0L LUCHTHAVEN IN AUGUSTUS
Om de veiligheid van het vliegverkeer te
garanderen zijn belangrijke werken aan
de infrastructuur van baan 25R/07L op
de luchthaven voorzien. Hiertoe zal baan
25R/07L gedurende 14 dagen volledig
gesloten worden. Vanaf de 15de dag
zullen gedurende negen dagen slechts
bepaalde vliegtuigtypes baan 25R/07L
kunnen gebruiken om op te stijgen.
De werken starten op 1 augustus. Het einde is in principe voorzien op
24 augustus 2013, onder voorbehoud van onvoorziene gebeurtenissen
en slechte weersomstandigheden. Uitgebreide werken aan start- en
landingsbanen zoals deze starten in de zeer vroege ochtend en duren
tot de late avond. Bepaalde werken worden zelfs tijdens de nacht uitgevoerd. Ook tijdens het weekend wordt doorgewerkt.

gebruikt worden tijdens de werken omdat dit in grote mate bepaald
wordt door de weersomstandigheden. Drie grote principes zijn hierbij
echter van cruciaal belang: veiligheid, capaciteit (met het oog op het
beperken van vertragingen) en een optimale verdeling voor de omwonenden.
Meer info over de werken vindt u in de pers en op www.runwayworks.be.
Wijzigingen in het baangebruik worden tijdens de werken door Brussels
Airport meegedeeld op Twitter:
www.twitter.com/brusselsairport. Wie dat wenst, kan zich op
www.runwayworks.be inschrijven op een elektronische nieuwsbrief
over de werken en over het baangebruik.

Tijdens de werkzaamheden zal er geland of opgestegen worden van de
overige twee banen: 02/20 en 25L/07R. Het is onmogelijk om nu
reeds aan te geven op welke manier deze twee overige banen zullen

NIEUWE LESSENREEKSEN NEDERLANDS
GEMEENTEBESTUUR

Schooljaar 2013-2014

Zou u graag vlot kunnen praten met uw buren in het Nederlands?
Dat kunt u leren in Kortenberg tijdens lessenreeksen voor beginners
georganiseerd in samenwerking met het CVO Tervuren-Hoeilaart en
met Basiseducatie Leuven-Hageland.
Gezamenlijk inschrijvingsmoment voor beide lessenreeksen
t In OC Berkenhof op vrijdag 30 augustus van 16 tot 19 u.
t Indien u dit wenst kunt u tijdens een oriënterend gesprek worden
doorverwezen naar de voor u meest geschikte lessenreeks.
Praktische info over de lessen
Lessenreeks in samenwerking met het CVO Tervuren-Hoeilaart
t Iedere donderdag (behalve tijdens de schoolvakanties) van 19 tot
22 u., van 5 september 2013 tot 5 juni 2014
t GC Colomba
t 72 euro - sociaal tarief mogelijk
t Minimum 16 deelnemers vereist

96516-Zoeklicht_07_08_2013.indd 11

t Inschrijven tijdens het gezamenlijk inschrijvingsmoment of bij
het Centrum voor Volwassenen Onderwijs Tervuren-Hoeilaart,
Brusselsesteenweg 106 in Tervuren - www.cvoth.be.
Lessenreeks in samenwerking met Basiseducatie Leuven-Hageland
t Iedere maandag, woensdag en vrijdag (behalve tijdens de schoolvakanties) van 9 tot 12 u., van 2 september 2013 tot 27 juni 2014
t OC Berkenhof
t 20 euro
t Inschrijven tijdens het gezamenlijk inschrijvingsmoment of via
het Huis van het Nederlands, Mgr. Ladeuzeplein 17 in Leuven,
016 48 04 10 of 0473 43 32 29,
leuven@huisvlaamsbrabant.be,
www.huisvlaamsbrabant.be.
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AUXILIA VZW ZOEKT VRIJWILLIGE LESGEVERS
Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die individueel onderwijs biedt
aan kansarme jongeren en volwassenen - zonder onderscheid van
huidskleur of levensbeschouwing - die nergens anders terecht kunnen.
Wilt u wekelijks 1 à 2 uur lesgeven, bel of mail naar Auxilia. Voor
het schooljaar 2013-2014 heeft Auxilia reeds aanvragen ontvangen
van scholen in Kortenberg, Everberg, Erps-Kwerps. Een pedagogisch diploma of praktijkervaring is mooi meegenomen, maar zeker
en vast geen vereiste.
Meer info: www.auxilia-vlaanderen.be

Regionaal vrijwillig coördinatieteam: auxilialeuven@gmail.com
Hubert Verbeke
0478 65 25 29
Janine Van Espen
02 759 78 62
Lydia Dewispelaere
0479 20 00 28
Danielle Aertgeerts
016 89 61 28

OPLEIDING VRIJWILLIGERS TELEONTHAAL VLAAMSBRABANT EN BRUSSEL OKTOBER 2013
Bij Tele-Onthaal kunt u terecht met al uw vragen en problemen. U kunt
uw verhaal kwijt aan één van de deskundige vrijwilligers. Tele-Onthaal
is dag en nacht bereikbaar op het nummer 106. Via www.tele-onthaal.be kunt u op vaste tijdstippen een gesprek online voeren. Elk
gesprek is gratis, komt niet op de rekening en is anoniem.
Om al deze gesprekken te voeren is Tele-Onthaal op zoek naar nieuwe mensen om zijn ploeg te versterken. In oktober start een nieuwe opleiding.

Hebt u zin om mee te werken? Tijdens twee infomomenten krijgt u
meer uitleg over Tele-Onthaal en het vrijwilligerswerk:
Maandag 23 september van 16 tot 17 u. en van 19 tot 20 u. in het
Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Dinsdag 1 oktober van 14 tot 15 u. en van 19 tot 20 u. in de St. Jozefzaal,
Burgemeesterstraat 55, 3000 Leuven

MEI IN BEELD

Meer info: 016 23 97 56 of 02 511 86 63

1

2

4

5

3

© Ferry André de la Porte
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1 Robin Rouﬀé, leerling van de Gemeentelijke Basisschool De Regenboog uit Kortenberg, is de winnaar van de provinciale verkeersveiligheidswedstrijd die eind april plaatsvond. Hij mocht
voor zijn prestatie een mountainbike en een prijzenpakket in ontvangst nemen. Honoré Mpakaniye (8ste plaats) en Jonas Faber (12de plaats) deden het ook zeer goed. Daarnaast mocht
ook de school De Regenboog zelf op het podium plaatsnemen. Ze behaalde immers een mooie tweede plaats in de scholenrangschikking. De school ontving 250 euro, een beker en
tickets voor het jeugdsportival voor het zesde leerjaar.
2 35 bestuursleden van verenigingen kwamen op zaterdag 4 mei samen om na te denken over het vrijetijdsbeleid voor de komende zes jaar.
3 Op woensdag 15 mei lieten inwoners op het De Walsplein de bandenspanning van hun auto controleren en bijregelen.
4 Alle kinderen van het derde leerjaar van GBS De Regenboog en GBS De Boemerang en vrijwilligers werden op 16 mei uitgebreid in de bloemetjes gezet tijdens de afsluitende receptie
van een geslaagde paddenoverzetactie.
5 De Bib kreeg op woensdag 22 mei de Vertelcarrousel op bezoek, in samenwerking met Landelijke Kinderopvang. De jonge luisteraars spitsten hun oren!
6 Op zondag 26 mei was het dolle pret in het Park van de Oude Abdij met gekke ﬁetsen, volksspelen, een zoektocht, ... - kortom: voor elk wat wils.
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in Kortenberg
(Jeugddienst)
GEMEENTEBESTUUR

OPENDEURDAG SPEELPLEIN ALLES KIDS

Zondag 30 juni, einde van het schooljaar: start van de grote vakantie
én van twee dolle maanden speelpleinwerking Alles Kids! Hoog tijd
voor een opendeurdag dus.
Ben je een vaste speelpleiner en kan je niet wachten tot we eraan
beginnen? Of wil je wel komen, maar kom je liever eerst eens kijken? Of
wil je gewoon graag spelletjes komen spelen? Wil je je ouders graag
laten zien hoe tof het is op het speelplein?
Op zondag 30 juni van 14 tot 17 u. is het Speelplein Alles Kids waar je
moet zijn.
Aan de scoutslokalen stellen we ons zomers terras op en kan je volop
spelletjes spelen, je uitleven op het springkasteel of rustig genieten van de
zon bij een hapje en een drankje. Je kan ons nieuwe logo zien en kennismaken met onze enthousiaste animatoren. De animatoren schminken je

gezicht om tot dat van een panda, tijger, spin, ... Voor de mama’s en papa’s
zetten we ook graag pintjes of iets anders lekkers koud.
Zondag 30 juni van 14 tot 17 u.
Speelplein Alles Kids,
aan de scoutslokalen in Kortenberg
Gratis
Info: jeugddienst@kortenberg.be of 02 755 22 85

(Jeugddienst)
GEMEENTEBESTUUR

SPEELPLEIN ‘ALLES KIDS’ EN ‘THE ATEENS’ TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE

Speelplein Alles Kids is ravotten met je leeftijdsgenoten, fantaseren
over pinguïns in de ruimte, met z’n allen een massaspel spelen, je uitleven tijdens een uitstap, het bos ontdekken en nog zoveel meer.
De animatoren zullen zich weer van hun beste kant laten zien om elke
dag leuk in te vullen. Het belooft een onvergetelijke zomervakantie te
worden!
The A-teens is de oudste leeftijdsgroep die iedereen van 13 tot 15 jaar
verwelkomt.
We voorzien activiteiten op maat, wervelende workshops, beestige
uitstappen, nogal natte zwempartijen en nog zoveel meer. Met deze
uitbreiding hopen we natuurlijk de jeugd te motiveren om zelf ook de
uitdaging aan te gaan om animator te worden.
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Wanneer?
Zomervakantie: van maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus
(uitgezonderd: donderdag 11 juli, donderdag 15 en vrijdag 16 augustus)
Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
Er is opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Leeftijd?
Alles Kids: 5 tot 12 jaar
The A-Teens: 13 tot 15 jaar
Locatie?
Scoutslokalen Kortenberg
Prijs?
Inwoners Kortenberg
€ 6 voor een hele dag, € 3 voor een halve dag, € 8 voor een uitstapdag,
€ 30 voor een volledige week
Niet-inwoners Kortenberg
€ 8 voor een hele dag, € 4 voor een halve dag, € 10 voor een uitstapdag,
€ 40 voor een volledige week
Meenemen?
Speelkleren, lunchpakket, drankje(s), tussendoortje(s), zonnecrème
Informatie?
Jeugddienst: 02 755 22 85 of vakantiewerking@kortenberg.be
Inschrijven?
www.grabbis.kortenberg.be
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DE SCHAT VAN VLIEG IN DE BIB
Schattenjagers opgelet!
Deze zomer heeft Vlieg weer enkele schatten verstopt in de bibliotheek. Vlieg organiseert leuke
dingen voor kinderen en hun ouders.
Van 1 juli tot 31 augustus kan je op zoek gaan. Je kan alleen zoeken of samen met je vrienden
of met je familie. Om een schat te vinden heb je vijf tips nodig. Die krijg je in de Bib. Je kan ze
ook lezen op www.UiTmetVlieg.be. Wie de schat vindt schrijft zijn naam in het logboek en kan
de geheime code kraken met een speciale codekraker. Wie de geheime code ook invoert op de
website maakt kans op een mooie prijs.
Dit jaar zet Vlieg hedendaagse kunst in de kijker. Samen met andere kinderen maak je een groot
kunstwerk. Dus als je vorig jaar ook al meedeed zal je nu zeker willen deelnemen want het wordt
nog spannender.

(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERG FEEST! IN EVERBERG
Vlaanderen Feest!
ter gelegenheid van 11 juli
Initiatief voor het feest van
de Vlaamse gemeenschap

Het is weer zover! Op zondag 7 juli van 14 tot 18 u. viert Kortenberg
volop feest. Deze keer is Everberg de gastheer van dienst. Iedereen is
heel hartelijk welkom in het dorpscentrum voor een middag vol plezier.
Leer reuzezeepbellen maken, laat een ballon in de gekste ﬁguren plooien,
waag je aan een beklimming op de klimrots, geniet van spectaculaire
straattheateracts, ... Ook de Everbergse verenigingen bieden leuke activiteiten en lekkere snoeperijen aan. Vergeet niet om ook een bezoek te
brengen aan de rommelmarkt, georganiseerd door JC Den Uyl.
Hopelijk tot dan!
Tot Kortenberg Feest!
Zondag 7 juli van 14 tot 18 u.
Centrum Everberg
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

BOEKENVERKOOP IN DE BIB

Ben je op zoek naar vakantielectuur? Dan moet je beslist eens langskomen in de bibliotheek. Van woensdag 3 tot en met maandag
8 juli vindt daar namelijk de halfjaarlijkse boekenverkoop plaats.
Iedereen, jong of oud, kan er zijn of haar gading vinden. Fictie, nonﬁctie, cd’s, dvd’s en strips worden er aangeboden tegen messcherpe
prijzen.
Iedereen is welkom tijdens de openingsuren van de Bib:
Maandag: van 10 tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 tot 19 u.
Donderdag: van 10 tot 19 u.

Vrijdag: van 13 tot 19 u.
Zaterdag: van 10 tot 13 u.

(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

ZOMERSE PARKDAGEN

Vorige zomer zorgden de Zomerse Parkdagen voor zes leuke, muzikale
zondagen in het Abdijpark. Dit jaar zal het niet anders zijn! In juli en
augustus vormt het park opnieuw het decor van gezellige middagconcertjes. Met ﬁjne muziekgroepjes om te ontdekken en samen te
genieten van een ongedwongen, zomerse sfeer. Afspraak op zondag
om 15 u. in het Park van de Oude Abdij.
Op het programma:
Zondag 14 juli: The Elements
‘Doedet zoals ge’t voelt’ is het devies van de groep. The Elements brengen via covers en eigen songs een mix van folk, kleinkunst en nederpop.

Zondag 21 juli: The Blue Chevy’s
The Blue Chevy’s brengen je een mengelmoes van eigen materiaal en
het betere werk van hun voorbeelden uit de jaren tachtig en negentig.
Rhythm & blues en Rock & Roll.
Zondag 28 juli: Nasty & The Fliptones
De Belgische band Nasty and the Fliptones bestaat sinds april 2011 en
brengt stevige Blues Rock.
Zondag 11 augustus: Time Hazard
De muziek van Time Hazard kan je situeren in de pop en rock van de
jaren zeventig bestaande uit krachtige composities met een eigentijds
geluid: 70ties rock.
Zondag 18 augustus: The Knuckle Boys
The Knuckle Boys uit Everberg brengen een mengeling van rock & roll,
blues, rockabilly ... kortom ‘blues-a-billy’.
Zondag 25 augustus: Ben’s Old School
Ben’s Old School is een groepje muzikanten met veel muzikale ervaring.
Ze brengen een mengeling van rock, blues en latin music (onder andere
Santana).
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(KETNET i.s.m. Het gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

DOE MEE AAN DE KETNET CUP
Goed nieuws: KETNET komt langs in onze gemeente!
DE KETNET CUP is het doldwaas actief spelprogramma waarin de deelnemers strijden om
de KETNET CUP.

De teams die zullen meedoen aan de opnames zijn reeds geselecteerd. Maar niet
getreurd, iedereen is welkom! Want
© Nathalie
Nath
a hali
a e DDolmans behalve een televisieprogramma
ali
is het ook een mega evenement
waar alle kinderen gratis kunnen
komen spelen op de opblaasbare attracties.
Het De Walsplein wordt omgetoverd tot een groot
bruisend kinderparadijs waar je massa’s spelletjes kan komen spelen en heel veel attracties
kan verkennen.

© Phile Deprez

Zondag 21 juli van 11 tot 17 u.
De Walsplein, Kortenberg
Gratis

© Naat
ath
th
thaali
allilie Doolmans

(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

WORD FITTER IN 12 WEKEN DANKZIJ PROFESSIONEEL ADVIES

Wil je ﬁtter worden, maar weet je niet goed hoe er alleen aan te
beginnen? Met de Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Kortenberg
als partner slaag je er zeker in om je doel te realiseren ... en dit in
slechts 12 weken!
Om te beginnen wordt aan de hand van je lichaamssamenstelling en
een ﬁetstest (je ﬁetst op een ﬁetsergometer een steeds steiler wordende helling op) je huidige ﬁtheidsniveau bepaald. Je krijgt te horen
hoe goed je er reeds voorstaat en hoe je kunt verbeteren. Met het

ontvangen trainingsschema ga je aan de slag en tracht je gedurende
12 weken je sportieve doelen te halen. Nadien volgt de hertest waarbij
wordt nagegaan in welke mate je inspanningen hebben geloond.
Concreet:
t op dinsdag 3 september om 19 u., kan je deelnemen aan een
infoavond omtrent ‘het belang van gezonde voeding en beweging’ .
Deze gaat door in GC Colomba.
t De test gaat door op zondag 8 september in sporthal Kortenberg.
t De hertest gaat door op zondag 1 december in GC Colomba.
Dinsdag 3 september 19 u.: infoavond
Zondag 8 september: test
€ 10 ter plaatse te betalen (test, opvolging en hertest inbegrepen)
Inschrijven enkel mogelijk via de sportdienst:
sportdienst@kortenberg.be of 02 755 22 87
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(UiTbalie)

GEMEENTEBESTUUR

NIEUWS VAN DE UITBALIE:
IN HET WIEL VAN EDDY MERCKX

In het Sportimonium te Hofstade kan je in het kader van de herdenking
‘100 jaar Ronde van Vlaanderen’ een digitaal belevingsparcours volgen
over de wielergeschiedenis met Eddy Merckx als hoofdpersonage.
Naar aanleiding daarvan heeft de UiTbalie sinds kort een nieuwe ﬁetskaart ‘In het wiel van Eddy Merckx’ ter beschikking.
De ﬁetskaart omvat drie modern uitgewerkte themalussen :
t de Rupelstreek (45 km) van Casa Grinta naar het Antwerps
Wielercentrum trekt je mee in het net van de lokale wielerlegendes.
Je ﬁetst langs de Rupel en de Schelde. Daar wachten het baksteenverleden, talrijke natuurgebieden en de enige klim op deze lus
‘de Bosstraat’ je op.
t Vaartland (48 km) tussen het Sportimonium en Casa Grinta leidt
je via het kanaal Leuven-Dijle langs kunststad Mechelen, het
Hombeeks plateau, het Zennegat en het drierivierenpunt.
t En een verrassend stukje Groene Gordel (61 km) voert je langs
de woonplaats van Eddy Merckx, de Nationale Plantentuin in Meise,

het Museum
voor Oudere Technieken,
het park Drie Fonteinen en het Bloso-domein.
Het brengt je langs mooie parken, landschappen en pittoreske
dorpen.
Op het parcours geven bordjes meer uitleg over de koershistorie en
lokale wielerhelden of kan je met je smartphone codes inscannen om
extra beeld- en audiofragmenten te beluisteren.
De ﬁetskaart kost twee euro en is te koop aan de UiTbalie in de Bib.
Meer info:
www.inhetwielvanEddyMerckx.be of
www.sportimonium.be

(Sterko)

VOLLEYBALSTAGES VOOR KINDEREN
Traditiegetrouw organiseert Volley Sterko Kortenberg twee volleybalstages tijdens de zomervakantie voor kinderen tussen 9 en 16 jaar,
in samenwerking met de Gemeente Kortenberg en Sporta. Zowel
beginners als gevorderden zijn welkom.
De omkadering van deze stages wordt ondersteund door gekwaliﬁceerde Bloso-initiators en -trainers en ervaren spelers van de seniorenploegen van de club. Om de kwaliteit van de stages te kunnen verzekeren,
kan Sterko maar zo’n 32 inschrijvingen per stage aanvaarden.
Hun troeven en aanbod: jarenlange ervaring, democratische
prijzen, altijd twee volledige
velden beschikbaar, groepsindeling naargelang volleybalniveau,
maximum 8 kinderen per begeleider,
maximum 32 inschrijvingen per
stage, erkende en ervaren
begeleiders en trainers, dekking door de verzekering van de
vereniging bij gebeurlijke
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ongevallen, elke deelnemer krijgt een map met technische uitleg,
spelregels en andere informatie, catering: fris bronwater dankzij eigen
watercooler in de zaal, fruitsapje + appel of ander fruit (bij 11-uurtje),
warme soep + dessert + mineraalwater en/of bruisend water (voor
het middagmaal), melkdrankje + wafeltje (bij 3-uurtje).
De kinderen moeten enkel voorzien zijn van sportkledij, goede sportschoenen en boterhammen voor ’s middags.
8 t.e.m. 12 juli en 12 t.e.m. 16 augustus
Kinderen van 9 tot 16 jaar
€ 145 per stage (leden: € 95, € 10 korting indien er voor beide weken
wordt ingeschreven, € 15 korting voor Sporta-leden)
Info en inschrijven:
www.volleybalstages.be,
stages@sterko.be,
Koen Flamant: 0485 13 13 77 of
fax: 02 791 54 79
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(Crisis vzw)

CRISISFESTIVAL
Dat we in België niet te klagen hebben op het vlak van festivals, is
algemeen geweten. Toch maakt Crisis vzw het jullie graag nog
wat makkelijker door een festival vlak bij huis aan te bieden: het
Crisisfestival in Erps-Kwerps op zaterdag 27 juli.
Dit jaar wordt een echte topeditie aangezien het festival zijn vijfjarig
bestaan viert! Reken maar dat de organisatoren alles uit de kast
zullen halen om jullie een onvergetelijke namiddag te bezorgen. En dat
allemaal gratis en voor niks!
Voor wie nog niet echt vertrouwd is met ons concept, nog even alles
op een rijtje:
het Crisisfestival is een gratis festival voor jong, oud, chillers, rockers, feesters en vooral genieters! De namiddag start met allerhande randanimatie

(springkastelen, sumoworstelen, circusacts, fanfare, ...) voor de kids,
verfrissende drankjes voor het oudere publiek en een ﬂinke dosis goeie
muziek van (opkomend) talent en gevestigde waarden. Naarmate de
warme zomerzon haar laatste stralen onze richting uit stuurt, begint
het meer en meer te borrelen en kan iedereen zijn dansschoenen aantrekken om de avond/nacht te eindigen met een stomend feestje!
Niets houdt jullie tegen om langs te komen voor een onvergetelijke
dag met vrienden, kinderen, familie of buren. Het Crisisfestival gaat
door op het c-terrein van Sporting Erps-Kwerps.
Tot op 27 juli (het zonnetje is alvast geboekt)!

Zaterdag 27 juli vanaf 14 u.
Grasplein Kasteelstraat Erps-Kwerps
Gratis
Info: http://crisisfestival.be of www.facebook.com/crisisfestival

(Gordelfestival)

HET GORDELFESTIVAL NODIGT JE UIT

Op vrijdag 30 augustus en zondag 1 september neemt het grootste familie- en sportevenement van Vlaanderen een nieuwe start.
De Gordel wordt vanaf dit jaar het Gordelfestival, met een opgefriste
formule en veel nieuwigheden op het programma. Het evenement
wordt gespreid over twee dagen en naast het bekende sportieve
parcours is er ook aandacht voor muziek en toeristische ontdekkingen.
Op vrijdag opent het Gordelfestival met live muziek van onder andere
Walrus en Axl Peleman in het Provinciedomein van Huizingen.
Zondag kan je wandelen, ﬁetsen en mountainbiken. Onderweg zijn er
optredens en workshops op verschillende locaties. Vanuit het
Provinciedomein Huizingen en het Blosodomein van Hofstade bij Zemst
vertrekken de meeste wandel- en ﬁetsroutes, met natuurlijk ook de
klassieke ﬁetslus (115 km) rond Brussel die ook door Kortenberg loopt.

96516-Zoeklicht_07_08_2013.indd 18

In Pepingen, de focusgemeente van deze editie, is er een speciaal
aanbod van animatie en sport in Park Ter Rijst. Een natuurwandeling
leidt je door Jezus-Eik, Wezembeek-Oppem en Kraainem.
Tickets kosten 6 euro per persoon of 10 euro gezinstarief en zijn geldig
voor alle activiteiten op vrijdag en zondag. Alle routes, praktische info
en tickets zijn vanaf eind juni beschikbaar op www.gordelfestival.be.
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CHIRO FLURK OP KAMP
De maand juli wordt dit jaar weer een drukke
ke maa
aand
nd.. Om te beegi
g nn
nnen
en
gaan de aspiranten en leiding eerst Tsjechië onveilig ma
make
kenn me
met weer
eens een knallend buitenlands kamp. Als de leiding terugkeertt va
v n hu
hun
zware en vermoeiende tocht, gaan ze er toch weer helemaal tegenaan
an
met de voorbereidingen voor het binnenlands kamp. Dit jaar gaa
aat Chiro
Flurk op kamp in Möderscheid, een klein dorpje in de buurt van
Bütgenbach. De kinderen zullenn van 21 tot 31 juli het avontuur van
hun leven beleven als ze de huwelijksreis meevolgen van een pasgetrouwd koppel. Eén ding is zeker, het zal een bewogen reis worden!

EXCUUSFEESTEN
DDankkzizj het grote succes van voorbije edities komt er het weekend van
3 4 au
3augu
g st
gu
stus een achtste editie van de Excuusfeesten. Een groot buurtfeest
voooorr de Ko
Kortrten
rtten
enbbergse inwoners, jong én oud. Dit totaalconcept omvat verschilleend
n e (s
(spo
poortr ieeve
v ) activiteiten, voor ieder
e wat wils .... Op zaterdag 3 auggustus
staan er eenn kinnderfuif,
de
pizzabuﬀe
ﬀett en opeenl
nluc
ucht
htfu
fuifif op he
hett pr
prog
ogra
ramm
mma.
Op zon
ondag 4 augusttus kan je de rom
omme
melm
mar
a ktt bezoeken, deelnemen aan een
w nddeltocht of iets drrin
wa
i ken in de zo
zon.
n Kin
inde
d reen kunnen
deelnemen aan de kinde
d rjogging, en voo
oor de andere
joggers zijn er parcours vaan 5,5 km of 11,
1,33 km.
Graag meer details overr onze feestenn?
Surf dan zeker eens naar www
w.exc
xcuu
uusfsfee
e steen.be

(JC Den Uyl)

ROMMELMARKT IN EVERBERG
De zomer is in het land, de vogeltjes ﬂuiten en Den Uyl ﬂuit
mee. Dit jaar wordt maar weer eens de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd door Everbergs favoriete jeugdhuis.
Op zondag 7 juli van 9 tot 18 u. kan iedereen die zin
heeft komen genieten van een aangename rommelmarkt in
een cowboyjasje. Er is een rodeostier, een heus Far West
Terras en ook een lekkere hamburger kan bij de koeienjongens natuurlijk niet ontbreken. Vanaf 14 u. start ook
Kortenberg Feest! op het dorpsplein met leuke acts en
animatie. Voor meer info kunnen jullie altijd terecht op de
facebookpagina van Den Uyl of kunnen jullie eens een kijkje
nemen op www.denuyl.be.
Interesse in een standje? Voor 4 meter breedte betaal je
5 euro. Inschrijven kan via mil@denuyl.be of 0499 42 44 58
(vanaf 14 u.)

Í

(Chiro Erps-Kwerps)

Van 1 tot en met 11 augustus trekt de Chiro van Erps-Kwerps er weer
op uit voor tien dagen vol activiteiten, vriendschap, sfeer en plezier!
Ze trekken naar Amel, waar ze hun dagen zullen vullen met de plezantste
spelletjes, dagtocht of tweedaagse, familiedag, een fuifje, BBQ, kampvuur, gekke toneeltjes en meer van dat leuks. Wie hen wil bezoeken
mag op zondag 11 augustus tussen 12 en 16 u. steeds afzakken naar
het hieronder vermelde adres, wie liever nog een dagje extra geniet van
de rust in Erps-Kwerps kan ook altijd een briefje sturen naar dit adres!

Chiro Erps-Kwerps
Afdeling (Guiter/ Spee
lclub/…)*
Naam van het kind*
Gut Eidt
Wallerode 113
4770 Amel



CHIRO ERPSKWERPS OP KAMP

*Invullen naargelang de persoon naar wie je je brief stuurt. Als je een brief stuurt naar alle leiding of leden mag je deze regels weglaten.
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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

Organisator

Waar

Info

zo 30/06/13 van
14:00 tot 17:00

Opendeurdag Alles Kids

Jeugddienst Kortenberg

Speelplein Alles Kids,
Kortenebrg

jeugddienst@kortenberg.be,
02 755 22 85

01/07/13 tot
31/08/13

Zoek de schat van Vlieg

De Bib

Bibliotheek, Kortenberg

02 755 22 93

ma 01/07/13 van
14:00 tot 16:00

Uit wandelen

KVLV Everberg

Parking voor gemeentehuis, 02 759 82 60,
Everberg
j.maes.vandersande@skynet.be

van 01/07/13 tot
30/08/13

Tennisstages TC Leliehof

TC leliehof

TC Leliehof,
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps

www.tcleliehof.be,
martin.tennisleliehof@gmail.com

do 04/07/13 van
13:30 tot 16:30

Een creatieve hobbyclub

KVLV Everberg

OC Everberg

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

zo 07/07/13 van
14:00 tot 18:00

Kortenberg Feest!

Cultuurdienst

Centrum Everberg

02 755 22 83,
cultuur@kortenberg.be, gratis

zo 07/07/13 van
09:00 tot 18:00

Rommelmarkt

JC Den Uyl

Centrum Everberg

mil@denuyl.be,
0499 42 44 58 (na 14:00)

zo 07/07/13 van
13:15 tot 17:00

Brabantwandeling 12 km te
Brussegem (Merchtem)

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 54 64,
www.witlooftrekkers.be

08/07/13 tot
12/07/13

Volleybalstages voor
kinderen

Sterko

Sporthal Colomba

www.volleybalstages.be, stages@sterko.be,
0485 13 13 77

KVLV Everberg

Parking voor gemeentehuis, 02 759 82 60,
Everberg
j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be,
elke maandag van juli

ma 08/07/13 van KVLV Everberg wandelt!
14:00 tot 16:00

woe 10/07/13
van 18:00 tot
21:00

Avondwandeling 8 km Perk- Wandelclub Witlooftrekkers
Kortenberg

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 33 26,
www.witlooftrekkers.be

woe 10/07/13
van 09:00 tot
16:00

Grabbelpas: Nationale
Grabbeldag

Jeugddienst Kortenberg

Vertrek: Scoutslokalen
Kortenberg

www.kortenberg.be/zomervakantie,
€8

vrij 12/07/13 van
20:00 tot 22:00

KVLV Crea-club - Vrije
themakeuze

KVLV Everberg

OC Everberg

patricia.maesschalck@telenet.be

zo 14/07/13 om
15:00

Cultuurdienst
Zomerse parkdag: gezellig
zondagmiddagconcertje met
The Elements

Park Oude Abdij

cultuur@kortenberg.be,
02 755 22 83

zo 14/07/13 van
09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 10 km te Wandelclub Witlooftrekkers
Kortenberg

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be
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di 16/07/13 van
09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Mission
Impossible-dag

Jeugddienst Kortenberg

GC Colomba

www.kortenberg.be/zomervakantie,
€8

woe 17/07/13
van 18:00 tot
21:00

Avondwandeling 8 km
Kortenberg Noord

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 90 36,
www.witlooftrekkers.be

zo 21/07/13 van
11:00 tot 17:00

KETNET CUP

KETNET i.s.m. gemeentebestuur

De Walsplein, Kortenberg

gratis

zo 21/07/13 om
15:00

Cultuurdienst
Zomerse parkdag: gezellig
zondagmiddagconcertje met
The Blue Chevy's

Park Oude Abdij

cultuur@kortenberg.be,
02 755 22 83

zo 21/07/13 van
08:45 tot 19:00

Dagtocht 20 km te Ieper

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

0478 88 73 96,
www.witlooftrekkers.be

van 22/07/13 tot
26/07/13 van
08:00 tot 17:00

Basketbalkamp zomer 2013

Kortenberg Young Devils

Polyvalante zaal
Erps-Kwerps

0496 55 59 51,
info@kyd.be, www.kyd.be,
€ 105, leden: € 90

woe 24/07/13
van 18:00 tot
21:00

Avondwandeling 8 km te
Veltem-Beisem

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 62 41,
www.witlooftrekkers.be

za 27/07/13
vanaf 14:00

Crisisfestival

Crisis vzw

Grasplein Kasteelstraat,
Erps-Kwerps

www.crisisfestival.be

zo 28/07/13 om
15:00

Cultuurdienst
Zomerse parkdag: gezellig
zondagmiddagconcertje met
Nasty & The Fliptones

Park Oude Abdij

cultuur@kortenberg.be,
02 755 22 83

zo 28/07/13 van
09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km te
Nederokkerzeel

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 87 19,
www.witlooftrekkers.be

woe 28/08/13
van 18:00 tot
20:30

Bloedinzamelingen

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

bloed@kortenberg.be

do 29/08/13 van
18:00 tot 20:30

Bloedinzamelingen

Rode Kruis Kortenberg

Refter gemeenteschool,
Annonciadenstraat,
Everberg

bloed@kortenberg.be

di 30/07/13 van
09:00 tot 16:00

Grabbelpas: windvliegers
maken en oplaten

Jeugddienst Kortenberg

GC Colomba

www.kortenberg.be/zomervakantie,
€8

woe 31/07/13
van 18:00 tot
22:00

Avondwandeling 13 km
Everberg-Leuven

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 54 64,
www.witlooftrekkers.be

zo 03/08/13 en
zo 04/08/13

Excuusfeesten

Jeugdhuis ’t Excuus

Site Colomba

www.excuusfeesten.be

zo 11/08/13 om
15:00

Cultuurdienst
Zomerse parkdag: gezellig
zondagmiddagconcertje met
Time Hazard

Park Oude Abdij

cultuur@kortenberg.be,
02 755 22 83

12/08/13 tot
16/08/13

Volleybalstages voor
kinderen

Sporthal Colomba

www.volleybalstages.be,
stages@sterko.be,
0485 13 13 77

zo 18/08/13 om
15:00

Cultuurdienst
Zomerse parkdag: gezellig
zondagmiddagconcertje met
The Knuckle Boys

Park Oude Abdij

cultuur@kortenberg.be,
02 755 22 83
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di 20/08/13 van
09:00 tot 16:00

Grabbelpas: circusdag

zo 25/08/13 om
15:00

Jeugddienst Kortenberg

Waar

Info

GC Colomba

www.kortenberg.be/zomervakantie,
www.kortenberg.grabbis.be,
€8

Cultuurdienst
Zomerse parkdag: gezellig
zondagmiddagconcertje met
Ben's Old School

Park Oude Abdij

cultuur@kortenberg.be,
02 755 22 83

di 27/08/13 van
14:00 tot 17:30

Fit en lenig na 50

Vl@s

OC Berkenhof

0497 425 425,
ilvb.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be,
€ 3 (koﬃe of frisdrank inbegrepen)

vrij 30/08/13 van
09:00 tot 16:00

Zomervakantie: slotfeest

Jeugddienst Kortenberg

Scoutslokalen Kortenberg

www.kortenberg.be/zomervakantie,
www.kortenberg.grabbis.be,
€8

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

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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Zoeklicht · Kortenberg
juli-augustus 2013

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 juli gebeuren voor het septembernummer en ten
laatste op 25 augustus voor het oktobernummer. 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 september 2013. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 juli 2013 worden
ingediend. Voorstellen voor het oktobernummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 augustus 2013 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt
toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 6 augustus 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.
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OPENDEURDAGEN EN INSCHRIJVINGEN SCHOLEN KORTENBERG  SCHOOLJAAR 20132014
GEMEENTELIJKE KLEUTER EN LAGERE SCHOLEN
De Klimop
Kwerpsebaan 249,
3071 Erps-Kwerps
02 759 64 59
deklimop@kortenberg.be
www.deklimop.net

De Regenboog
Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg
02 759 60 69
deregenboog@kortenberg.be
www.de-regenboog.be
Opendeurdag

Vrijdag 30 augustus 2013 van 17.30 tot 19 u.
Kennismaken?
Tijdens de kijkdagen voor peuters, telkens van 9 tot 10.30 u.:
t XPFOTEBHFOPLUPCFSFOEFDFNCFS
t XPFOTEBHFOGFCSVBSJ NBBSUFONFJ
Tijdens een kijkdag kunnen ouders bij hun kind in de klas blijven.

Opendeurdag
Donderdag 29 augustus 2013 van 17.30 tot 19.30 u.
Inschrijvingen
Maak een afspraak met het secretariaat op 02 759 60 69.
Op afspraak met schooldirecteur Johan Vandenbergen
0486 799 114

Inschrijvingen
Op maandag 1 en dinsdag 2 juli 2013, telkens van 18 tot 19 u.
Van dinsdag 27 t.e.m. vrijdag 30 augustus 2013 van 18 tot 19 u.
Op afspraak:
met schooldirecteur Johan Bryon
02 759 64 59 of 0474 65 05 60
De Negensprong
Anonciadenstraat 1, 3078 Everberg
02 759 96 22
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be
Opendeurdag
Vrijdag 30 augustus van 18 tot 19.30 u.
Kennismaken?
Tijdens de kennismakingsavonden in de instapklas:
t NBBOEBHPLUPCFSWBOUPUV
t XPFOTEBHEFDFNCFSWBOUPUV
t EJOTEBHNBBSUWBOUPUV
Info en inschrijvingen

De Boemerang
A. Dewitstraat 7 (lagere school)
Dorpsstraat 182 (kleuterschool)
3078 Meerbeek
02 759 63 60
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info
Opendeurdag en inschrijvingen
Donderdag 29 augustus 2013 van 17.30 tot 19 u.
Kennismaken?
Tijdens instapdagen - kijkdagen peuterklas: zie website
Inschrijvingen
Vanaf maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 augustus 2013
en op afspraak met schooldirecteur 02 759 63 60

Neem contact op met schooldirecteur Noëla Dewit
02 759 96 22 of 0486 799 064

VRIJ ONDERWIJS
GEMEENSCHAPSONDERWIJS

Vrije Basisschool Mater Dei
Engerstraat 10
3071 Erps-Kwerps
02 759 65 33
fax 02 759 87 45
info@vbs-erps-kwerps.be
www.materdei-ek.be

Basisschool Hertog Jan
Kerkhoﬂaan 28, 3070 Kortenberg
02 759 68 25
www.hertogjan.be
Inschrijvingen

Opendeurdag

Maandag 19 tot vrijdag 30 augustus 2013
Van 10 tot 12 u. en van 13 tot 15 u. (behalve op woensdag)
Op afspraak met schooldirecteur Gerrit Vanden Waeyenbergh

Vrijdag 30 augustus 2013 van 17 tot 19 u.
Op afspraak met schooldirecteur An Lambrechts en Leen Verhoogen

Gemeentelijke Academie voor Woord en Dans

Info en inschrijvingen

Beekstraat 25, 3070 Kortenberg

Woensdag 28 augustus 2013 van 15 tot 18 u.

telefoon 02 253 07 33
fax 02 253 44 92
dko@kortenberg.be

ﬁliaal Kortenberg

meer info op www.academiezaventem.be
Inschrijvingen voor het ﬁliaal Kortenberg lopen tot zaterdag 14 september 2013 (enkel nieuwe
inschrijvingen)

www.academiezaventem.be
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