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Panoramisch zicht op het Molenveld
vanuit de Curegemstraat in Erps

Gezocht: vrijwillige burenbe- Computercursus voor beginners Info-ochtend voor ouders van kinde- Voordracht door Wim Distelmans op
middelaars. Lees meer op blz. 7 vanaf 10 februari in OC Berkenhof ren die leren lezen op 2 februari in de 14 februari in de Bib
Bib
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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Gratis veiligheidsadvies woning

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 0903 922 48 (€ 1,50/min. vanaf het vaste telefoonnetwerk)
of, uitsluitend voor wachtdiensten tussen 9 en 22 u., op
www.geowacht.be.


diefstalpreventie@politieherko.be
www.politieherko.be

Wachtdienst huisartsen

Dinsdag 4 februari: pmd en gft
Dinsdag 11 februari: huisvuil
Vrijdag 14 februari: papier en karton
Dinsdag 18 februari: pmd en gft
Donderdag 20 februari: snoeihout
Dinsdag 25 februari: huisvuil

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). Sinds 1 november 2013 vinden de
raadplegingen in het weekend en op feestdagen plaats in de
DFOUSBMFXBDIUQPTUJOEF+VTUVT-JQTJVTTUSBBUUF-FVWFO

Gratis ﬁetsgraveren

Wachtdienst tandartsen

Woensdag 5 februari van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u van 9 tot 18 u. terecht
PQFFODFOUSBBMPQSPFQOVNNFS NBYȽ 
min. vanaf het vaste telefoonnetwerk).

Ombudslijn gemeente

Wachtdienst dierenartsen
(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
GFCSVBSJ%S$FVMFNBOT
GFCSVBSJ%S%F$MJQQFM
GFCSVBSJ%S)BFMUFSNBO
GFCSVBSJ%S7BOSPTTFN

Ã

)VJTWVJMLBMFOEFS

Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
)VMEFOCFSH &SQT,XFSQT .FFSCFFLFO&WFSCFSH
1-2 februari: Dr. Lievens - 02 759 39 21

Zitdagen RSVZ
)FU3JKLTJOTUJUVVUWPPSEF4PDJBMF7FS[FLFSJOHFOEFS;FMGTUBOEJHFO
(RSVZ) heeft zitdagen in het Administratief Centrum van:
t -FVWFOFMLFEBHUJKEFOTEFLBOUPPSVSFO
t ;BWFOUFNJFEFSFEFSEFNBBOEBHWBOEFNBBOEWBOUPUV

+VSJEJTDIBEWJFT
(Eerstelijnsbijstand)
.BBOEBHGFCSVBSJWBOUPUVJO[BBM)FOTNBOTWBO
het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is gratis.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 11.45 u.
HSBUJTUFSFDIUCJKEF4PDJBMF%JFOTUWBOIFU0$.8#JKWPPSLFVS
vooraf contact opnemen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer
.FUBMVXWSBHFOPWFSXPOFOLVOUVUFSFDIUCJK8PPOXJK[FS
8PPOXJK[FSJTCFSFJLCBBSPQPGWJB
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdag
WBOUPUVFOWBOUPUVJTFSTQSFFLVVSJOIFU
Administratief Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

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 gesteld 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 
$JUZ"USJVN 7PPSVJUHBOHTUSBBU #SVTTFM

Wachtdiensten allerlei
-PLBMFQPMJUJF)FS,P LBOUPPSVSFO PG
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
,JOEFSFO+POHFSFOUFMFGPPO
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
(BTSFVL  
4USBBUMBNQTUVL  PGXXXTUSBBUMBNQFOCF
0NCVETEJFOTU&BOEJT
8BUFSEJFOTU%F8BUFSHSPFQ WSPFHFS7.8 &,&7.&EFFM,0

Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren)  OBV
.JYU*$45FMFOFUEJTUSJCVUJFQBOOFT
4UPSJOHSJPMFSJOHTTUFMTFM
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Gemeenteraad
Gemeenteraad van 6 januari 2014
t %FHFNFFOUFSBBEIFFGULFOOJTHFOPNFOWBOEFLBTUPFTUBOEWBOEF
gemeente op 31 augustus 2013, op 30 september 2013, op 31 oktober 2013, op 30 november 2013 en van het ﬁnanciële rapport van
het derde kwartaal van 2013.
t %FHFNFFOUFSBBELFVSEFFOLFMFBBOQBTTJOHFOBBOIFUIVJTIPVEFlijk reglement van de gemeenteraad goed alsook aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
t %F,FSLGBCSJFL)FJMJHF"OUPOJVTESBBHUEFLBQFMNFUHSPOE HFMFHFO
JOEF,MFJO7JMWPPSEFTUSBBUJO.FFSCFFL HSBUJTPWFSBBOEFHFNFFOUF
Daarnaast verkoopt deze kerkfabriek aan de gemeente ook nog een
MBOECPVXHSPOENFULBQFM HFMFHFOPQ%FO5PNNFJO.FFSCFFL 

WPPSFFOCFESBHWBOFVSP)FUHFNFFOUFCFTUVVS[BMCFJEF
kapellen in hun oorspronkelijke staat herstellen en blijvend onderhouden.
t %FHFNFFOUFSBBEOBNLFOOJTWBOFOCFLSBDIUJHEFEFTDIFQFODPMlegebeslissing van 20 december 2013 waarbij het uitvoeren van
kleine vernieuwingswerken, loodsanering en watermeters, 2013 –
deel 1, bij enkele abonnees van de I.W.V.B. werd goedgekeurd voor
FFOCFESBHWBO FVSP FYDMCUX 
t 0PLWPMHFOEFQVOUFOXFSEFOCFTQSPLFOEFTUBOEWBO[BLFOJOWFSband met Den Tomme, het pandendecreet, leegstand, het portret
van het koningspaar en het parkeerbeleid.

Volgende gemeenteraad
.BBOEBHGFCSVBSJ
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.

Bekendmaking gemeentelijke reglementen
Sinds 1 januari 2014 is elke gemeente verplicht alle gemeentelijke reglementen die door de gemeenteraad worden vastgesteld, bekend te maken op
de gemeentelijke webstek. U vindt de reglementen op www.kortenberg.be (Bestuur / Reglementen en verordeningen).

Mobiliteit
GEMEENTEBESTUUR

AANDACHT VOOR SCHOOLOMGEVING MEERBEEK: RESPECTEER DE SNELHEID EN LAAT U
TOELACHEN!

4FEFSUEFDFNCFSLBOJFEFSFFOEJF[JDIJOEF%PSQTTUSBBUUF.FFSCFFLIPVEU
aan de toegelaten snelheid van 30 km per uur, beloond worden met een lachend
gezichtje: het gemeentebestuur van Kortenberg liet er in de omgeving van de kleuUFSTDIPPMUXFFTOFMIFJETJOGPSNBUJFCPSEFONFUTNJMFZGVODUJFQMBBUTFO)FUMBDIFOEF
of pruilende mannetje zal gedurende vooraf ingestelde perioden actief zijn, afgestemd op de schooluren en op de spitsuren. Tevens is er een registratiemodule voorzien in de borden, waardoor de snelheid van ieder voertuig in kaart gebracht wordt
oPPLBMTEFTNJMFZOJFUBDUJFGJT)FUFõFDUWBOEFCPSEFOLBOPQEJFNBOJFSEVJEFMJKL
in beeld gebracht worden. De instellingen kunnen via de bijhorende softwaremodule
eenvoudig aangepast worden. De energievoorziening gebeurt via een zonnepaneel.
)FUHFNFFOUFCFTUVVSIFFGUEFJOUFOUJFPNJOEFMPPQWBOEF[FMFHJTMBUVVSPPLEF
andere schoolomgevingen te voorzien van deze borden.

Zoeklicht · Kortenberg
februari 2014

4

Milieu
GRATIS DUURZAAM BOUWADVIES
GEMEENTEBESTUUR

Gaat u (ver)bouwen?
Gaat u grondig verbouwen of plant u een nieuwbouw? Dan kunt u bij
DuboVlaamsBrabant terecht voor duurzaam bouwadvies.
Wat?
t BEWJFTPQWMBLWBOPSJÑOUBUJF JTPMBUJF WFOUJMBUJF FOFSHJF[VJOJHFWFSwarmingssystemen, waterbesparing, gebruik van hemelwater,
duurzaam materiaalgebruik;
t QFSTPPOMJKLBEWJFTPQNBBU IFMEFSFOEVJEFMJKL
t LXBMJUBUJFG FO POBGIBOLFMJKL BEWJFT  HFCBTFFSE PQ EF 7MBBNTF
.BBUTUBG%VVS[BBN#PVXFO
t WFSWBOHU HFFOT[JOT IFU XFSL WBO EF BSDIJUFDU HFFO EJFQHBBOEF
technische berekeningen of detailuitwerkingen);
t EVVSUNBYJNVNVVS
Praktisch?
Situatie 1: U hebt ontwerpplannen voor een nieuwbouw of grondige
verbouwing?
Vanaf het ogenblik dat de eerste ontwerpplannen op tafel liggen kunt
u duurzaam bouwadvies vragen. U maakt een afspraak en komt langs.
Uw architect is eveneens welkom. De adviseur neemt samen met u uw
plannen kritisch onder de loep en geeft extra advies en tips.

Advies op basis van plannen vindt plaats in het Provinciehuis te Leuven
of op een locatie in afspraak met uw gemeente.
Situatie 2: U wilt uw huis verbouwen maar hebt geen bouwplannen
op papier?
Vaak gaat het bij verbouwingen om plaatselijke ingrepen, die zonder
vergunning of architect uitgevoerd worden en waarvoor geen plannen
beschikbaar zijn. In dit geval kan een adviseur bij u thuis langs komen.
Uw ideeën worden besproken en u krijgt bijkomende suggesties voor
een duurzame verbouwing.
Kostprijs?
/PSNBBMFVSPWPPSFFOBEWJFTUFSQMBBUTFFOFVSPWPPSFFOBEWJFT
op basis van de plannen maar de gemeente Kortenberg zorgt ervoor dat
dit voor haar inwoners en toekomstige inwoners GRATIS is.
Hoe maakt u een afspraak?
U kunt een afspraak maken via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be.
5FMFGPOJTDISFTFSWFSFOLBOPQIFUOVNNFS
In samenwerking met Dialoog vzw, de provincie Vlaams-Brabant en
met de steun van de Vlaamse overheid.

KIES VOOR TUINIEREN ZONDER PESTICIDEN!
Onkruidverdelgers, rattenvergif, insecticiden, … Deze chemische bestrijdingsmiddelen, ook wel pesticiden genoemd,
LVOOFOFFOQMBBHFõFDUJFGCFTUSJKEFO NBBS
ze zijn ook schadelijk voor de gezondheid van
mens en dier. Ze doden immers vaak niet alleen het
onkruid of de plaag zelf, maar ook onschadelijke planten, insecten en
andere organismen die wél nuttig kunnen zijn. Ze dringen in de bodem
en tasten het grondwater aan. Of vloeien mee met het regenwater naar
de riolen en in waterlopen.

Zonder pesticiden vanaf 1 januari 2015
Vanaf 1 januari 2015 mogen steden en gemeenten volgens het nieuwe
decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer van alle parken, bermen, straten,
enzovoort. Ze schakelen dan volledig over op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes om de volksgezondheid en het leefmilieu beter
te beschermen.
De nieuwe regels gelden ook voor scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen en kinderdagverblijven, voor private sport- en recreatieterreinen,
TQFFMUFSSFJOFOFOWFSIBSEFUFSSFJOFOHSPUFSEBON¤.BBSook op
het trottoir zijn pesticiden vanaf 1 januari 2015 verboden.
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Wat betekent dit voor u?
2015 lijkt nog veraf maar een omschakeling naar pestiDJEFOWSJKCFIFFSJTOJFU[PFWJEFOU)FUWSBBHUFFOIFMF
andere aanpak en daarom begint u er best tijdig mee.
Dit doet u in de eerste plaats natuurlijk door zo min
mogelijk of liefst geen chemische bestrijdingsmiddelen
te gebruiken in en om uw huis. Elke maand zullen in
Zoeklicht tips verschijnen.
.FFSUJQTFOJOGPSNBUJFPWFSEFSFHFMHFWJOHWJOEUV
op www.zonderisgezonder.be.

TIPS FEBRUARI
t %FWPFHFOWBOVXUFSSBTPGPQSJUNBBLUVPOLSVJEFONPTWSJKNFUFFOIPHFESVLTQVJU/BEF[FCFIBOEFMJOHWVMUVEFWPFHFOUVTTFOEF
klinkers terug op door er voedingsarm ﬁjn wit zand in te vegen. Dit voorkomt dat er de komende zomer onkruid tussen de voegen groeit.
t 0OLSVJE[PBMTCSBOEOFUFMT LXFFLHSBT CPUFSCMPFN WFMELFST USFLUVJOEFNBBOEGFCSVBSJ[FFSNBLLFMJKLVJU
t ;JUFSUFWFFMNPTJOIFUHB[POEBONBHVOVLBMLTUSPPJFOPNFSWPPSUF[PSHFOEBUEFCPEFNNJOEFS[VVSXPSEU
t 4USPPJSPOEEFGSVJUCPNFOFFOMBBHWBOHPFEWFSUFFSEFTUBMNFTUPGVJUHFSJKQUFDPNQPTU%F[FMBBHIPVEUIFUPOLSVJEPOEFSEFCPNFOUFHFO 
[PSHUWPPSWPFETFMFOJTFFOHPFEFXBUFSCVõFS
t .VJ[FOJOIVJT 7BMMFOFOLMFNNFOCFTUBBOJOWFMFTPPSUFO#FWVJMEFLMFNOJFUNFUNFOTFOHFVS8SJKGVXIBOEFOJONFUBBSEFPGESBBH
handschoenen. Een muis kan ook levend gevangen worden. Graankorrels of kaas lokken de muis. Laat de muis vrij in de natuur.

Dienstencentrum Dry Coningen
INFOMOMENT PARKINSON
De ziekte van Parkinson is een frequent voorkomende neurologische aandoening. De
ziekte treedt meestal op bij mensen boven de 50 jaar, maar komt ook voor bij personen
die jonger zijn. De Vlaamse Parkinson Liga is een patiëntenvereniging die zich inzet voor
personen die lijden aan deze ziekte.
8BUJT1BSLJOTPO )PFIFSLFOUVEF[JFLUF 8BULBONFOEPFOCJKEF[F[JFLUF 6LVOUNFU
uw eigen vraag ook terecht op dit infomoment.

.BBOEBHGFCSVBSJWBOUPUV
Dienstencentrum (OC Berkenhof),
Beekstraat 25, Kortenberg
Inschrijven vóór 7 februari
Gratis
.FFSJOGPFOJOTDISJKWJOHFO(FFSUFO$ISJT
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
PG
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COMPUTERCURSUS VOOR BEGINNERS
De computer is niet meer weg te denken uit de hedendaagse
samenleving. Er zijn nog steeds mensen die hun eerste stappen in
deze computerwereld willen zetten en daarom organiseert het
dienstencentrum Kortenberg samen met Seniornet Vlaanderen
een beginnerscursus.
Elke maandag op 10, 17 en 24 februari en 10, 17, 24 en 31 maart
2014 (niet op 3 maart) van 9 tot 12 u.
Inschrijven vóór 7 februari
€ 124 (cursus, gebruik van computer en koﬃe inbegrepen)

Dienstencentrum (OC Berkenhof), Beekstraat 25, Kortenberg
.FFSJOGPFOJOTDISJKWJOHFO(FFSUFO$ISJT
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
PG

DEPRESSIE  PROGRAMMA VOOR FAMILIELEDEN,
PARTNERS EN ANDERE MANTELZORGERS
Dit is een zevendelige reeks over depressie
rond volgende thema’s:
t 8BUJTEFQSFTTJF
t 8BU[JKOEFHFWPMHFOWBOEFQSFTTJF
t 8BU[JKOEFCFIBOEFMJOHTNFUIPEFO
t ;PSHWPPSEFNBOUFM[PSHFSEFESBBHMBTU
draagkracht
t 8FMLFSFMBUJFFODPNNVOJDBUJFJTFS
t 8FMLF POEFSTUFVOJOHTNPHFMJKLIFEFO FO
ﬁnanciële tussenkomsten zijn er?

11, 18 en 25 maart, 22 en 29 april,
FONFJWBOUPUV
Inschrijven vóór 28 februari
€ 50
Voor partner, VT- en Omnio-statuut: € 30
*OTBNFOXFSLJOHNFUIFUUIVJT[PSHDFOUSVN$.-FVWFO
Dienstencentrum (OC Berkenhof),
Beekstraat 25, Kortenberg
.FFSJOGPFOJOTDISJKWJOHFO(FFSUFO$ISJT
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
PG

Politie
SNELHEIDSMETINGEN EN ACTIES DECEMBER
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
EFHFNFFOUFFOEFQPMJUJFHF[BNFOMJKLBBOHFQBLU.FUWSBHFOPWFSNFUJOHFOLVOUVUFSFDIUCJKEFWFSLFFSTDPOTVMFOU
WBOEFQPMJUJFPGWFSLFFSTEJFOTU!QPMJUJFIFSLPCF
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Snelheidsmetingen
Straat
/PPECPTXFH SJDIUJOHTQPPSXFH
Peperstraat (beide richtingen)
Zavelstraat (richting centrum Erps-Kwerps)
Zavelstraat (richting Leuvensesteenweg)
Peperstraat (beide richtingen)
Schoonaardestraat (beide richtingen)
Bosstraat (richting centrum Kortenberg)
Bosstraat (richting Vierhuizenstraat)
Annonciadenstraat (richting Dalemstraat)

Toegelaten snelheid
50 km/u.
30 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
30 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
30 km/u.

Gemiddeld aantal voertuigen per dag
229
2874
3172

2784


828


V85*
LNV
39 km/u.
55 km/u.
57 km/u.
44 km/u.
LNV
50 km/u.
49 km/u.
40 km/u.

% overtredingen
14 %
24 %
12 %
17 %
44 %
38 %
4%
4%
31 %

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
*OEFTUSBUFOXBBSJOEFDFNCFSTOFMIFJETNFUJOHFOIFCCFOQMBBUTHFWPOEFOXFSEFOHMPCBBMHFOPNFO PWFSUSFEJOHFOWBTUHFTUFME
Snelheidsacties met ﬂitsen van overtreders
Straat
Dalemstraat
Wijnegemhofstraat

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

Aantal gemeten voertuigen
129
1851

Aantal geﬂitste voertuigen
5%
3%

/PUFFSBMWBTUJOVXBHFOEBJOGPBWPOEPWFSJOCSBBLFOCSBOEQSFWFOUJFEPPSQPMJUJF)FS,PFOCSBOEXFFS;BWFOUFNPQdinsdag 25 maart
om 20 u. in OC Berkenhof – meer info in het maartnummer van Zoeklicht.

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

GEZOCHT: VRIJWILLIGE
BURENBEMIDDELAARS

Sedert oktober 2013 biedt de gemeente Kortenberg, ondersteund door
de provincie Vlaams-Brabant, aan haar inwoners de gratis dienstverlening ‘burenbemiddeling’ aan. Buren die in onenigheid leven met elkaar
kunnen op deze dienst beroep doen om alledaagse, kleine problemen
UFWFSIFMQFO EJFWBBLWFFMGSVTUSBUJFUFXFFHCSFOHFO)FULBOCJKWPPSbeeld gaan over een hond die te luid blaft, takken die overhangen of
een composthoop die voor geurhinder zorgt.
Een vrijwillige bemiddelaar zal proberen de communicatie tussen de
buren te herstellen en samen met hen zoeken naar een aanvaardbare
oplossing.
Als vrijwillige bemiddelaar moet u sociaal vaardig, integer en discreet
zijn en een neutrale houding kunnen aannemen. U moet ook bereid zijn

om tijd vrij te maken voor een
opdracht en om vooraf een opleiding te volgen.
Voelt u zich aangesproken en wilt
u zich als vrijwilliger opgeven om de opleiding te volgen of wenst u
NFFSJOGPSNBUJFPWFSEFPQMFJEJOH /FFNEBOWSJKCMJKWFOEDPOUBDUPQ
met de provinciale coördinatoren via burenbemiddeling@vlaamsbraCBOUCFPGWJB
Er is een vijfdaagse opleiding voorzien in de maand mei. De opleiding
is volledig gratis voor inwoners van Vlaams-Brabant en vindt plaats op
de volgende maandagen (telkens van 9 tot 17 u.): 5 mei, 12 mei, 19
NFJ NFJFOKVOJ/BEJFOJTOPHFFOIBMWFEBHWPPS[JFOJOIFU
Provinciehuis in Leuven voor verdere afspraken. Voorafgaand aan de
opleiding wordt een verkenningsgesprek georganiseerd.
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SAMEN KOPEN IS SAMEN BESPAREN
Infoavond over samenaankoop door sp.a Kortenberg

DECEMBER IN BEELD

Samen Sterker is in heel Vlaanderen een succes: steeds meer mensen
doen hun voordeel met onze groepsaankopen. De meest recente
groepsaankoop elektriciteit leverde een voordeel van 17 procent op.
Samen Sterker is een coöperatieve onderneming die groepsaankopen
organiseert. Door goederen en diensten zoals elektriciteit, dakisolatie
en zonneboilers maar ook autoverzekeringen, elektrische ﬁetsen, … in
groep aan te kopen, kunnen we de scherpste prijs van het moment op
de markt bedingen. Bovendien informeren we mensen ook over tegemoetkomingen, premies, … of andere initiatieven waarmee ze op hun
dagelijkse uitgaven kunnen besparen. Voorbeelden ziet u op
www.samensterker.be.

1

3
1
2

3
4

Wilt u meer weten? Wat kunt u eraan verdienen?
Kom dan op dinsdag 11 februari om 20 u. naar GC Colomba in
Kortenberg.

.FFSJOGP7JODFOU.FSLFO PG
secr.spa.kortenberg@telenet.be

2

4
Op donderdag 12 december werd de eerste Kortenbergse aanvraag voor een biometrisch paspoort met succes voltooid. Diezelfde dag werd
ook de eerste biometrische verblijfskaart voor vreemdelingen aangevraagd.
0QEFA%BHWBOEFOJFVXFJOXPOFSTPQ[BUFSEBHEFDFNCFSPOUWJOHIFUHFNFFOUFCFTUVVSFFO[FTUJHUBMOJFVXFJOXPOFST/BFFOPOUCJKUKF
kregen zij een rondrit per autobus doorheen hun nieuwe gemeente onder leiding van ervaren gidsen. Terug in het Administratief Centrum
brachten zij een bezoek aan de bibliotheek en aan de wijkdienst van de politie. Er werd zoals steeds afgesloten met een receptie met een hapje
en een drankje.
Tijdens de receptie ter gelegenheid van de ‘Dag van de nieuwe inwoners’ ontvingen de nieuwe gemachtigde opzichters hun uitrusting.
5JKEFOTEFDVMUVVSSBBEWBOEFDFNCFSXFSEFOEF#JCFOQPQLPPSA%BNFT)FSFOHFIVMEJHEBMTDVMUVVSLBNQJPFOFO

in Kortenberg
(De Bib)

HOERA, IK LEES!
GEMEENTEBESTUUR

Info-ochtend voor ouders van kinderen die
leren lezen

Op zondagochtend 2 februari om 10 u. schenkt de Bib extra aandacht aan
ouders en leerkrachten van kinderen die leren lezen in het eerste leerjaar.
An Valkenborgh van Linc vzw (Linc werkt rond lezen, informatie en comNVOJDBUJF.FFSJOGPPQXXXMJODW[XCF HFFGUVJUMFHFOUJQTPWFSMFSFO
lezen, kinderboeken en leesplezier. Vervolgens is er een rondleiding in de
Bib.
Voor de kinderen die meekomen voorziet de Bib een leuke activiteit.
Zondag 2 februari van 10 tot 11.30 u.
Bib Kortenberg
Gratis
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de Bib)
GEMEENTEBESTUUR

WAAR IS MIJN KIND MEE BEZIG?

Wat kom je gaandeweg tegen in het groeiproces van je kinderen?
Als ouder is het boeiend om een idee te hebben van ontwikkelingstaken en –uitdagingen waar je kind
voor staat.
Als je beter zicht hebt op wat je kind aan het leren is, kan je ook begripvoller en vanuit een rust in jezelf
reageren en samen groeien met je kind.
5JKEFOTEF[FBWPOETUBQKFNFFJOEFHSPFJUPDIUWBOLMFVUFSUPUMBHFSFTDIPPMLJOE)PFHBKFPNNFUEFUZQJTDIFVJUEBHJOHFOEJFTBNFOIBOHFONFU
de leeftijd van je kind?
Ida Dom reikt hierover handvatten aan tijdens deze lezing die vooral ouders en opvoeders van kleuters tot lagere schoolkinderen zal boeien.
Deze voordracht maakt deel uit van een lezingenreeks in het kader van ‘Waarom? Daarom!’ en is bedoeld voor ouders en opvoeders van kleuters tot
lagere schoolkinderen.
%POEFSEBHGFCSVBSJPNV
Bib Kortenberg
Gratis
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(De Bib i.s.m. Curieus Kortenberg)

GEMEENTEBESTUUR

ZELFBESCHIKKINGSRECHT EN
WAARDIG LEVENSEINDE

/PHUFWFFMNFOTFOLFOOFOFFOMFWFOTFJOEFNFUWFSNJKECBSFFMMFOEF
Vaak wordt er zinloos doorbehandeld of gaat er te weinig aandacht
naar lichamelijke of psychische klachten. Soms wordt er onvoldoende
pijnstilling gegeven. Bovendien zijn nog te weinig mensen goed op de
hoogte van de legale mogelijkheden en procedures die een waardig
levenseinde mogelijk maken.
Gedurende zijn hele loopbaan als oncoloog en professor in de palliatieve geneeskunde ijvert Prof. Dr. Wim Distelmans voor een humane,
EFTLVOEJHFCFOBEFSJOHWBOMJKEFOFOEPPE)JKJTÏÏOWBOEFQJPOJFSTJO
België voor onder andere erkenning van palliatieve zorg en het recht op

FVUIBOBTJFCJOOFOIFULBEFSWBOFFOhXBBSEJHMFWFOTFJOEFh.PNFOUFFM
is hij voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie.
/BEFWPPSESBDIUIFCKFSVJNEFHFMFHFOIFJEPNWSBHFOUFTUFMMFO8JF
er in 2005 al bij was tijdens een eerdere lezing in de Bib, zal dit zeker
niet willen missen.
Vrijdag 14 februari om 20 u.
Bib Kortenberg
€ 5, drankje inbegrepen
Info: aan de UiTbalie, via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)

GEEF JE MENING!
GEMEENTEBESTUUR

Neem deel aan het onderzoek over de Bib Kortenberg

Bezoek je de Bib vaak of kom je er af en toe?
Ken je de Bib wel maar kom je er nooit?
+FXFFUIFMFNBBMOJFUTPWFSEF#JC
De Bib is benieuwd naar jouw mening. Scan deze QR code of ga nog
tot eind februari naar de website www.v2020.be/mening/2014
(FFGKFNFOJOHFONBBLLBOTPQÏÏOWBOEFSFJ[FOOBBS/FX:PSLPG
één van de iPads!
Bovendien wordt voor jouw deelname 1 m² bedreigd regenwoud
gered via de organisatie World Land Trust.
Doen dus!
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VAKANTIEINITIATIEVEN KROKUSVAKANTIE
(Jeugddienst i.s.m. de speelpleinstuurgroep)
GEMEENTEBESTUUR

SPEELPLEIN ALLES KIDS

Tijdens de krokusvakantie kunnen alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar terecht in GC
Colomba op het tofste speelplein van heel Vlaanderen: speelplein Alles Kids! Een
groep superenthousiaste animatoren bezorgt jouw kinderen een week vol spelletjes,
plezier en veel, véél meer en dat alles in een keileuk weekthema. De animatoren
staan alvast te popelen tot het zover is, jullie ook!? Tot dan allemaal!
7BOUPUNBBSU WBOUPUV
0QWBOHWPPSEJFOWBOUPUVFOOBEJFOWBOUPUV
0QWBOHWPPSEJFOWBOUPUVFOOBEJFOWBOUPUV
*OXPOFSTȽ ȽVJUTUBQEBH OJFUJOXPOFSTȽ ȽVJUTUBQEBH
Inschrijven: kortenberg.grabbis.be of ter plaatse

(Jeugddienst)

GRABBELPAS: EEN DAG VOOR VROLIJKE VOGELTJES
GEMEENTEBESTUUR

In de voormiddag maken we creatieve gerecycleerde vogelhuisjes.
.PPJ FO OVUUJH 6JUHFTQPFMEF WFS[BNFMEF ESBOLLBSUPOT
ondergaan een totale metamorfose en worden veranderd in
mooie, gezellige vogelhuisjes. Wat gekleurd papier, een
stokje, een lintje, een pluim en dit huisje is zo verhuurd aan
het volgende vogeltje!
In de namiddag maken we een schattige of stoere vogel, dat
kies je zelf!
We maken van papier een vogel die je thuis een mooi plaatsje kan geven.
Of misschien wil hij wel in het gezellige huisje wonen dat je in de voormiddag maakte?
.FFOFNFO -VODIQBLLFUFOFFOESBOLKF NJOJNVNVJUHFTQPFMEESBOLLBSUPO EJUNBHWBOCPWFO
opengeknipt zijn om uit te spoelen) en een goed humeur.
%JOTEBHNBBSUWBOUPUV
0QWBOHWPPSEJFOWBOUPUVFOOBEJFOWBOUPUVPQTQFFMQMFJO"MMFT,JET
GC Colomba
Ƚ WPPSLJOEFSFOWBOKBBS
Inschrijven: kortenberg.grabbis.be
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(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

15.30 u. Pudding T (6+)

FILMNAMIDDAG

Tijdens de krokusvakantie kan je op woensdag 5 maart terecht in OC
Berkenhof voor een gezellige ﬁlmnamiddag. Er is een ﬁlm voorzien voor
de allerkleinsten én voor de kinderen van de lagere school.
13.30 u. Spooktijd met Laban
(3+)
Samen met de bewoners van
Kasteel Goedemorgenzon beleeft
Laban opnieuw allerlei avonturen.
Grote avonturen, zoals wanneer hij
in een tent gaat kamperen of verEXBBMUJOIFUCPT.BBSPPLLMFJOEXBBMUJOIFUCPT .BBSPPLLMFJOtjes, zoals wanneer mama de hik
heeft of Laban een tekening maakt
voor Papa Spook. Eén probleem:
CBOH
-BCBOJT[PCBOH)JKJTCBOHJOIFUEPOLFS CBOHWPPSNPOTUFST CBOH
van griezelverhalen,... In deze ﬁlm krijg je een antwoord op prangende
vragen zoals: hoe ziet een ziek spook er uit? En moeten spoken ook
tanden poetsen?

Arme Iwan Olsen. Op school wordt hij door bullebakken gepest en thuis
gaat het al niet veel beter. Pa vindt hem een slappeling, een loser en
BMMFTCFIBMWFEF5BS[BOXBBSIJKBMUJKEWBOHFESPPNEIFFGU.BBSEBU
BMMFTCFIBMWFEF5BS[BOXBBSIJKBMUJKEWBOHFESPPNEIFFGU
.BBSEBU
verandert wanneer Iwan een vrolijke banjo-spelende heks ontmoet die
hem superkrachten geeft. De pestkoppen krijgen meteen een koekje
van eigen deeg. En nu hij de beste is in alles, wordt het leven vast een
MPMMFUKF.BBSJTEBUXFM[P
Woensdag 5 maart om 13.30 u. en om 15.30 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 4, € 3 voor leden van de Gezinsbond
(prijs per ﬁlm, inclusief hapje en drankje na aﬂoop)
Ter plaatse te betalen
Info en inschrijven: 02 755 22 80 – uitbalie@kortenberg.be

(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

CREASTAGE: PANAMARENKO

Panamarenko bedacht de meest fantastische voertuigen. Of ze het doen
of niet, dat is niet belangrijk. Wat telt is de constructie en de geweldige
fantasie die erachter zit. In dit project reizen we Panamarenko achterna.
We bedenken zelf niet-bestaande voertuigen: vaar-, vlieg-, waggel-,
TQSJOHUVJHFO/BIFUCFEFOLFOQSPCFSFOXF[FPPLUFCPVXFOOBUVVSlijk. We beperken ons niet enkel tot het beeldende aspect maar gebruiken de constructies ook als springplank om met theater bezig te zijn. We
leren enkele kneepjes van het acteervak en improviseren scènes bij
elkaar rond en in onze tuigen. Beelden en scènes vormen samen een
totaalpresentatie voor ouders, vrienden en kennissen.

%POEFSEBHFOWSJKEBHNBBSUWBOUPUV
Voor- en naopvang gebeurt door het speelplein in de sporthal.
/BVFOUPUVJTFSPQWBOHJOEFHSPUF[BBM
waar de stage doorgaat.
GC Colomba, Kortenberg
€ 40 inwoner Kortenberg – € 48 niet-inwoner Kortenberg Voor
iedereen van het derde tot het zesde leerjaar
Inschrijven: kortenberg.grabbis.be

NIET VERGETEN: INSCHRIJVEN PAASVAKANTIE
Inschrijven voor de vakantie-initiatieven van de paasvakantie kan vanaf zaterdag 22 februari om 10 u. via kortenberg.grabbis.be. Vergeet
OJFU PQ WPPSIBOE KF HF[JOTBDDPVOU BBO UF NBLFO JOEJFO EJU OPH OJFUT JT HFCFVSE )FU WPMMFEJHF BBOCPE WBO BDUJWJUFJUFO WJOE KF PQ
www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Vakantieaanbod) of in de vakantiewijzer die wordt bedeeld via de scholen.
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(Turnclub GDO kortenberg vzw)

SO YOU THINK YOU CAN GYM: LEER TURNEN EN DANSEN MET PLEZIER!
Ben jij een turn- en/of danstalent? Of zou je het willen leren? Dan is
deze sportdag iets voor jou! Turnclub GDO Kortenberg organiseert op
zondag 2 februari een superleuke sportdag. Deze sportdag is gratis
en toegankelijk voor iedereen die werd geboren voor 2007, dus ook
voor (groot)ouders, vrienden, vriendinnen,…
De sportdag bestaat uit drie verschillende sessies (begin 13 u. - einde 17 u.)
t "JSUSBDL
t 5VSOFO
t %BOT +B[[FO)JQIPQ
Tussen de drie sessies zijn er twee pauzes voorzien. Dan kan iedereen
even rusten en genieten van enkele korte turnacts gebracht door de
gevorderden- en wedstrijdgroepen van de club.

Ook is er een ‘special guest’-show voorzien gedurende de pauzes!
GDO hoopt op een massale opkomst van de sportieve Kortenbergenaren!

Zondag 2 februari van 13 tot 17 u.
Sporthal Kortenberg
Info en inschrijven: www.gdokortenberg.be
(inschrijven is noodzakelijk)

(Curieus Kortenberg)

(Femma Kortenberg)

NIEUWJAARSBRUNCH MET CURIEUS
KORTENBERG

STIJLADVIES VOOR 45+

Curieus Kortenberg nodigt alle leden en sympathisanten uit op een
gezellige brunch. Bij spijs en drank wordt het voorbije jaar in herinnering gebracht en worden de activiteiten voor de komende maanden
UPFHFMJDIU)FUXPSEUWPPSBMFFOHFNPFEFMJKLTBNFO[JKOXBBSCJKWPMPQ
gelegenheid zal zijn om nader kennis te maken met elkaar en met
Curieus.

Zondag 9 februari om 11 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 25, leden Curieus: € 20, Kinderen onder 14 jaar: € 15
Inschrijven: curieus.secretariaat@telenet.be voor 5 februari

Een andere stijlworkshop voor vrouwen van 45+. Een feelgoodworkshop, boordevol tips, concreet, onmiddellijk toepasbaar en uiterst budgetvriendelijk. En het resultaat is er meteen!
De gouden basisregels van de stijlanalyse, helder en duidelijk uitgelegd en
geïllustreerd met veel foto’s voor en na.
.BBS EBU OJFU BMMFFO )PF LPNU IFU
eigenlijk dat je er, zelfs al heb je een kleuranalyse en een klassieke stijlanalyse gehad, toch nog heel ‘madam’ kunt uitzien en niet jong en
jeugdig? Bij die zoektocht zijn er belangrijke stijlregels uit de bus gekomen die in geen enkele opleiding of in geen enkel boek te vinden zijn,
maar die je er heel jeugdig en fris doen uitzien.
Dinsdag 11 en dinsdag 25 februari van 19.30 tot 22.30 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 25, Femma-leden: € 15,
betalen vóór 7 februari op BE11 7343 4922 3348
Inschrijven: femma.kortenberg@gmail.com,
 .ZSJBN
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(vtbKultuur Kortenberg)

'TANZANIA, VAN ZANZIBAR TOT SERENGETI'
Beeldreportage door Dirk Rosseel
De reportage begint met het exotische specerijeneiland Zanzibar.
Tanzania neemt al enkele jaren de scepter over van Kenia als het op
safari’s aankomt. We starten nog bescheiden in het Tarangire-park, met

zijn vele baobabs. Pas in
de
Serengeti-vlakte
komen we oog in oog te
staan met leeuwen en
jachtluipaarden en brengen we de nijlpaarden in de hippopool aan het schrikken door met een
TUSVJLUFSJUTFMFO*OEF/HPSPOHPSPNBLFOXFPO[FACJHmWFSPOEJOIFU
sublieme decor van de immense krater. Overnachten doen we in een
UFOUKF UVTTFOEFXJMEFCFFTUFO)FUXPSEU[PNPHFMJKLOPHNPPJFSBMT
XFPQTUBQHBBONFUEF.BTBÕJOEF$SBUFS)JHIMBOET XBBSXFEFFDIUF
.BTBÕ MFSFO LFOOFO5XFF EBHFO MBUFS [JKO XF BMXFFS LMBBS WPPS EF
CFLMJNNJOHWBOEF.PVOU.FSV N EFLMFJOFSFCSPFSWBOEF
Kilimanjaro.
Vrijdag 14 februari om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Ƚ MFEFOȽ
*OGP  HVJEPDSBQT!WUCLVMUVVSCF 
www.vtbkultuur.be/kortenberg

(Kunstacademie Zaventem – Kortenberg)

(Happy Art)

CZERNY VS CHAPLIN

DIT JAAR DUURT VALENTIJN TWEE DAGEN!
De pianoleerlingen van de
Kunstacademie zetten dit schooljaar
hun tanden in de etudes van Carl
Czerny. De componist is beroemd - of
eerder berucht - geworden omwille van
zijn virtuositeit, vingerbrekers en helse
tempi. Toch zit deze muziek ook boordevol humor en ﬁnesses. En is dat ook
niet nét wat Charlie Chaplin zo groot

gemaakt heeft?
Kom genieten van Chaplin, met live pianomuziek van Carl Czerny. De
kinderen uit de klas Beeldende Kunst zorgen voor het decor, schaduwﬁguren gebaseerd op personages uit de ﬁlms. Kijk en luister... en laat je
verrassen !
Zaterdag 15 februari om 20 u.
De Bib, Kortenberg
Gratis
Info en reserveren: piano.zaventem@gmail.com

Ook dit jaar is het feest
van de liefde op 14
februari, maar het koor
)BQQZ"SU[PSHUFSWPPS
dat je ook de dag
nadien nog kan genieten! Die dag brengt dit
.FFSCFFLTF HF[FMTDIBQ  POEFS MFJEJOH WBO EJSJHFOU 1JFUFS %F.PPS  FFO BWPOEWVMMFOE
programma rond liefde en romantiek, met een eigenzinnige keuze van
bekende en minder bekende liedjes van vroeger en nu. Een must voor
wie van de liefde houdt!

Zaterdag 15 februari om 20 u.
"VEJUPSJVN6$4JOU+P[FG,PSUFOCFSH 
Leuvensesteenweg 517
VVK: € 8, Kassa: € 10
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(Jump-up)

(Circusstreken)

ROPE SKIPPING VOOR 5JARIGEN

CIRCUSVOORSTELLING DOOR CIRCUSSTREKEN

*TKPVXLJOETQPSUJFG )PVEUIFUWBOFFOVJUdaging? Kan het al touwspringen of zou het
dit graag leren? Dan is deze initiatielessenSFFLTJEFBBM+VNQVQW[XPSHBOJTFFSUFFO
8-lessenreeks voor kinderen uit de derde
kleuterklas (geboortejaar 2008). In deze
lessenreeks krijgen de kinderen initiatie in verschillende ropeskippingvormen: individueel springen, leren draaien
met een touw, in een
lang touw springen en
zelfs in twee touwen
springen. Als ze de

Graag verwelkomt circusschool
Circusstreken jullie op haar circusvoorstelling!
.FFSEBOLJOEFSFOFOKPOgeren die wekelijks circuslessen volgen bij Circusstreken
tonen tijdens dit spektakel
hun kunsten aan het publiek:
jongleren, eenwieleren, acrobatie, goochelen, clownerie en nog zoveel meer!

microbe te pakken hebben, kunnen ze in september bij de club aansluiten voor een volledig
seizoen springplezier!

Eerste les op maandag 17 februari tussen 18 en 19 u.
GC Colomba, Kortenberg
€ 15 voor 8 lessen
Info: www.jump-up.be, 02 759 35 23,
info@jump-up.be

Zaterdag 22 februari om 19 u.
OC Everberg
Gratis
Info en reserveren: www.circusstreken.be,
circusstreken@hotmail.com

(Jump-up)

ACHTSTE ROPE SKIPPINGSHOW VAN JUMPUP
7PSJH KBBS TQSPOHFO EF SPQF TLJQQFST WBO +VNQVQ
,PSUFOCFSHEFKBBSTIPXA+VTUGPSGVO%JUKBBSTQSJOHFO[F
nog steeds met veel fun, maar in het thema ‘Fame’. Ze
tonen hun beste kunsten op de muziek van hun idolen.
TLJQQFSTWBOBGKBBS[JKOWPMPQBBOIFUSFQFUFSFOPN
FSFFOQSBDIUJHFTIPXWBOUFNBLFO)PVKFWBOSPQFTLJQping of wil je er graag kennis mee maken, kom dan zeker eens
genieten van dit spektakel!

22 februari om 19 u. en 23 februari om 14.30 u.
GC Colomba, Kortenberg
VVK: € 8, kassa: € 10 - kinderen VVK: € 3, kassa: € 5
Info: www.jump-up.be, info@jump-up.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

WIJNPROEFAVOND 'ARGENTINIË' DOOR KOEN BATSLEER
Voor Argentinië, zoals voor alle Zuid-Amerikaanse landen, begint de wijngeschiedenis met
de komst van de Spanjaarden. Voordien waren er geen wijnstokken in Amerika.
In het spoor van de conquistadores volgden de missionarissen. Zij hadden wijn nodig voor
hun eucharistieviering. In het begin werd de wijn ingevoerd uit Spanje, maar al vlug werden stekken meegebracht uit het moederland en aangeplant in de veroverde gebieden. Dit
gebeurde voor het eerst in Peru in 1553, twee jaar later in Chili en in 1557 in Argentinië.
%FCMBVXFESVJWFOOPFNEFNFO$SJPMMB6JU%/"POEFS[PFLJTHFCMFLFOEBUEJUEF[FMGEF
ESVJGJTBMTXBUNFO1BJTOPFNUJO$IJMJ.FOIFFGUFWFOFFOTLVOOFOBnFJEFOEBUEFPPSTQSPOLFMJKLFXJKOTUPLLFO1SJFUP-JTUBOXBSFO FFOESVJWFOTPPSU
EJFJOEFde – 17deFFVXWBBLWPPSLXBNJO4QBOKF/VJT[FQSBLUJTDIWFSEXFOFOEPPSEFESVJnVJTQMBBHJOIFUNJEEFOWBOEFde eeuw…

Donderdag 27 februari om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 34, leden € 31
*OGP  HVJEPDSBQT!WUCLVMUVVSCF XXXWUCLVMUVVSCFLPSUFOCFSH

(C
Chiro
hiiro
r F
Flu
lurk
lu
rk))

(Chiro Erps-Kwerps)

WINTERREE STAU RANT

Chirorestaurant Erps-Kwerps

Op zat
a errda
dagg 15 en zond
n ag 16 februari is het weer zover: het
ste
35 w
winnte
terrrrestaurant van Chiro Flurk opent zijn deuren! Voor een
heer
he
erliljke steak, lekke
kere
re sca
campi’s of paling in ’t gr
g oe
o n bereid door de
koook
okou
oude
ders moet je dan in de parochiezaal vann Everberg
(Annnonciadenstraat 1) zijn. Voor de kleiintjes is er ee
(A
eenn aa
a ngepast
menu. Alle gerechten worrde
d n verkocht
ht aaan zachte prijzen. Kaa
aartren
worden verkocht aan de deur. Als jjee on
onzee ver
erkopers gemist he
hebt,
twijfel dan niet om even langs te koome
m n op zondag aann de lokalen,
waarr er ook nog kaarten zuullen verkocht worden.
De opbrengst van dit eettfestijn gaat
a nattuurlijk integraaal naar ons
bivakk en
e nieuw spe
p elmate
teriaal zodat we nogg een aan
antaal jajartjes
verder kunnen, zeker de moeite om
m af te komen dus!

/BBSKBBSMJKLTFHFXPPOUFPSHBOJTFFSU$IJSP&SQT,XFSQTPQ zondag
2 maart het chirorestaurant. Wie geen zin heeft om zelf te koken,
gezellig wil komen eten, oude vrienden wil terugzien of gewoon de
chiro wil steunen, moet zeker komen. Ook dit jaar kan je komen
genieten van de heerlijke lekkernijen van de fantastische keukenQMPFH)FUDIJSPSFTUBVSBOUHBBUEPPSJOEFQPMZWBMFOUF[BBMWBO&SQT
Kwerps en loopt van 11.30 tot 14 u.
)PQFMJKLUPUEBO
Chiro Erps-Kwerps
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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

Organisator

Wat

Waar

Info

zo 02/02/14 van 10:00
tot 11:30

De Bib

)PFSB JLMFFT7PPSPVEFST
van kinderen die leren lezen

zo 02/02/14 van 14:00
tot 18:30

Ziekenzorg Everberg

Wafel– en pannenkoekenbak Parochiezaal, Annonciadenstraat 1,
Everberg

 KBDRVFTDBMMFXBFSU!UFMFOFUCF

zo 02/02/14 van 13:00
tot 17:00

Turnclub GDO kortenberg

So you think you can gym Gym & Dance Workout Event

Sporthal Kortenberg

www.gdokortenberg.be

ma 03/02/14 van 19:00
tot 22:30

,7-7.FFSCFFL

Lichtmis

Parochiezaal, Sint-Antoniusstraat 7, kvlv.meerbeek@yahoo.com
.FFSCFFL

di 04/02/14 van 20:00
tot 23:00

CD&V Kortenberg

Debatavond met o.m. Koen OC De Zolder
Geens, minister van ﬁnanciën

www.kortenberg.cdenv.be

wo 05/12/14 om 14:00

De Bib

Voorlezen én knutselen in
de Bib

De Bib

02 755 22 90, bibliotheek@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com

EPWBO
tot 22:00

Provincie Vlaams-Brabant, 'Waarom? Daarom!': Waar is
dienst welzijn en dienst
mijn kind mee bezig?
cultuur

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.facebook.com/waaromdaarom

vrij 07/02/14 van 20:00
tot 23:00

De Wijngaardsberg

Cursus fruitwijn maken

OC De Zolder

contact@wijngilde-de-wijngaardsberg.be,
www.wijngilde-de-wijngaardsberg.be; € 15
lidmaatschap en € 5 voor brochure

za 08/02/14 om 18:30

vtbKultuur Kortenberg

'De Lustige Weduwe',
bijwonen operette van Franz
-FIÈS )FJTUPQEFO#FSH

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

 HVJEPDSBQT!WUCLVMUVVSCF 
www.vtbkultuur.be/kortenberg

zo 09/02/14 van 09:30
tot 12:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 10 km
Kortenberg

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

 XXXXJUMPPGUSFLLFSTCF

zo 09/02/14 om 11:00

Curieus Kortenberg

Brunch met Curieus!

OC Berkenhof

  DVSJFVT
secretariaat@telenet.be, € 25, leden: € 20,
kinderen onder 14 jaar: € 15

ma 10/02/14 van 13:30
tot 15:00

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

Infomoment: Parkinson

OC Berkenhof

PG 
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

ma 10/02/14 van 09:00
tot 12:00

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

Computercursus voor
beginners

OC Berkenhof

PG 
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be, reeks
van 5 maandagen

di 11/02/14 om 20:00

Samen Sterker samenaankoop sp.a
Kortenberg

Infoavond over
samenaankoop

GC Colomba

PG
secr.spa.kortenberg@telenet.be

di 11/02/14 van 20:00
tot 22:00

KWB Erps-Kwerps

Watt met je lampen ?

OC De Zolder

02 759 84 10, € 2, leden: € 1

di 11/02/14 van 19:30
tot 22:30

Femma Kortenberg

Stijladvies 45+

OC Berkenhof

0485 35 97 97, femma.kortenberg@gmail.
com, www.femma.be/kortenberg, € 25,
leden: € 15, ook op 25/02

do 13/02/14 van 19:30
tot 22:30

,7-7.FFSCFFL

Koken

Parochiezaal, Sint-Antoniusstraat 7, kvlv.meerbeek@yahoo.com
.FFSCFFL

do 13/02/14 van 18:00
tot 20:30

Rode Kruis Kortenberg

Bloedinzameling

Parochiezaal, Annonciadenstraat,
Everberg

bloed@kortenberg.rodekruis.be,
nelly_410@hotmail.com

vrij 14/02/14 om 20:00

vtbKultuur Kortenberg

'Tanzania, van Zanzibar tot
Serengeti', beeldreportage
door Dirk Rosseel

OC Berkenhof

 HVJEPDSBQT!WUCLVMUVVSCF 
XXXWUCLVMUVVSCFLPSUFOCFSH Ƚ MFEFO
€5

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be
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Organisator

Wanneer

Wat

Waar

Info

vrij 14/02/14 om 20:00

De Bib i.s.m. Curieus

Zelfbeschikkingsrecht en
waardig levenseinde

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

za 15/02/14 van 11:30
tot 13:30 en van 17:00
tot 21:00

Oudercomite De
Boemerang

Winterpastafestijn

OC Atrium

oudervereniging@gmail.com,
www.deboemerang.info

za 15/02/14 om 20:00

)BQQZ"SU

Valentijnsconcert

"VEJUPSJVN6$4U+P[FG 
www.happyart.be, VVK: € 8, kassa: € 10
Leuvensesteenweg 517, Kortenberg

za 15/02/14 van 11:30
tot 15:00 en van 17:00
tot 21:30

Edelweis

Paella-ﬁesta

OC De Zolder

www.edelweis.3071.be

za 15/02/14 om 20:00

Kunstacademie
Zaventem-Kortenberg

Czerny vs Chaplin

De Bib

Gratis, reserveren:
piano.zaventem@gmail.com

[PWBO
tot 17:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Dagtocht 22,5 km te GrezDoiceau

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

02 721 41 51, www.witlooftrekkers.be

Vanaf ma 17/02/14 van +VNQVQW[X
18:00 tot 19:00

Kleuterinitiatie: Ropeskipping GC Colomba

02 759 35 23, info@jump-up.be,
www.jump-up.be, € 15 voor 8 lessen

do 20/02/14 van 19:30
tot 10:30

Femma Erps-Kwerps

Workshop: Donderdag
Veggiedag

OC De Zolder

 CPFSKBOD!HNBJMDPN 
www.femma.be/erps-kwerps, € 8, leden: € 5

za 22/02/14 om 19:00
zo 23/02/14 om 14:30

+VNQVQW[X

Ropeskipping show

GC Colomba

info@jump-up.be, www.jump-up.be, VVK:
€ 8, kassa: € 10, kinderen VVK: € 3 en kassa: € 5

za 22/02/14 van 10:00
tot 12:00

.BUFS%FJ&SQT,XFSQT

Kijk-in Vrije Basisschool
.BUFS%FJ

7#4.BUFS%FJ &OHFSTUSBBU 
Erps-Kwerps

 JOGP!WCTNBUFSEFJCF 
www.materdei-ek.be

za 22/02/14 van 18:00
tot 22:00 zo 23/02/14
van 11:30 tot 14:00

Sporting Kortenberg

Restaurantdagen Sporting
Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 99 77

zo 23/02/14 van 10:00
tot 12:00

Gemeentelijke Basisschool Peuterborrel - kennismaking
De Klimop
met de school

GBS De Klimop, Kwerpsebaan 249,
Erps-Kwerps

 EFLMJNPQ!LPSUFOCFSHCF 
www.deklimop.net

zo 23/02/14 van 14:00
UPU

Turnkring DKS

Kindercarnavalfeest

OC Atrium

turnkring@dekrakendespieren.be

zo 23/02/14 van 09:30
tot 12:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 8 km te
Leefdaal

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

02 759 51 21, www.witlooftrekkers.be

do 27/02/14 van 20:00
tot 23:00

vtbKultuur Kortenberg

Wijn(proef)avond 'Argentinië' OC Berkenhof
door Koen Batsleer

 HVJEPDSBQT!WUCLVMUVVSCF 
wwwvtbkultuur.be/kortenberg, € 34, leden: € 31

do 27/02/14 van 19:30
tot 22:30

,7-7.FFSCFFL

Bloemschikken

kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 27/02/14 van 13:45
tot 17:45

Seniorenraad i.s.m.
seniorendienst

.BBOEFMJKLTFEBOTOBNJEEBH GC Colomba
voor senioren

 NJDIFMFHFFUT!LPSUFOCFSHCF 
www.kortenberg.be

vrij 28/02/14 van 20:00
tot 22:00

KVLV Everberg

KVLV Everberg maakt leuke
armband

kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, € 17

OC Atrium

OC Everberg

"%3&44&/
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
.FFSCFFL

OC Everberg
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
%PSQTQMFJO
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
NJMJFV!LPSUFOCFSHCF
0$.8JOGP!PDNXLPSUFOCFSHCF
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
SVJNUFMJKLFPSEFOJOH!LPSUFOCFSHCF
sportdienst@kortenberg.be 02 755 22 87
TUFEFOCPVX!LPSUFOCFSHCF
toerisme@kortenberg.be 02 755 22 80
UiTbalie@kortenberg.be 02 755 22 80
XFM[JKO!LPSUFOCFSHCF
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 januari gebeuren voor het maartnummer en ten
laatste op 25 februari voor het aprilnummer. 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.

.PPJFFOEVJEFMJKLFGPUPTWBO,PSUFOCFSH EJFOJFUCJK
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:
WBOVUPUVFOWBOVUPUV
Zaterdag: van 9 u. tot 12 u.
Bibliotheek
.BBOEBHWBOVUPUV
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 tot 12 u.
8PFOTEBHWBOUPUV
Zaterdag: van 9 tot 11.45 u.
Overige diensten
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
8PFOTEBHWBOVUPUV
Containerpark
/PPECPTXFH
info@ecowerf.be of 02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 tot 19.30 u.
;BUFSEBHWBOUPUV
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd
PWA
info@pwa.be of 02 755 22 97

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
.FEFXFSLJOHTBNFOTUFMMJOH
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg,
Stien Pardon en Gasparina de Laat
Druk
*1.QSJOUJOHOW /FTUPS.BSUJOTUSBBU (BOTIPSFO
Gedrukt op 100% PEFC ™

Praktisch
)FUvolgende nummer verschijnt rond 1 maart 2014. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 januari 2014 worden
ingediend. Voorstellen voor het aprilnummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 februari 2014 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt
toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 3 februari 2014 om
16 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht
als ze de redactieraad willen bijwonen.

*

'PUPTNFUFFO )FOESJL5SBQQFOJFST

VU: Chris Taes, burgemeester, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

*

*

*

