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De eerste tekenen van de lente
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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

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.

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). Sinds 1 november 2013 vinden de
raadplegingen in het weekend en op feestdagen plaats in de
centrale wachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36 te Leuven.

Wachtdienst tandartsen

Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u van 9 tot 18 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
1-2 maart: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
8-9 maart: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
15-16 maart: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
22-23 maart: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
29-30 maart: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
15-16 maart: Dr. Lievens - 02 759 39 21

Zitdagen RSVZ

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 3 maart van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Hensmans van
het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is gratis.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 11.45 u.
gratis terecht bij de Sociale Dienst van het OCMW. Bij voorkeur
vooraf contact opnemen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij 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).

Gratis veiligheidsadvies woning

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be

Huisvuilkalender

Dinsdag 4 maart: pmd en gft
Dinsdag 11 maart: huisvuil
Vrijdag 14 maart: papier en karton
Dinsdag 18 maart: pmd en gft
Dinsdag 25 maart: huisvuil

Reiniging Leuvensesteenweg centrum
Kortenberg
Maandag 3 maart

Gratis fietsgraveren

Woensdag 5 maart 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 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:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
•	per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal,
City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Kinder- en Jongerentelefoon 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep (vroeger VMW) EK-EV-ME-deel KO
02 238 96 99
Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren) 02 739 52 11 (na 16 u.)
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 016 30 13 40
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Gemeenteraad
Gemeenteraad van 3 februari 2014
• De gemeenteraad werd geïnformeerd over de visums die de financieel beheerder in het tweede semester van 2013 heeft verleend.
• De gemeenteraad keurde wijzigingen aan het gemeentelijk politiereglement goed in verband met de ophaling van huishoudelijke
afvalstoffen. Het aangepaste reglement vindt u op www.kortenberg.be (Bestuur / Reglementen en verordeningen).
• De gemeenteraad keurde de vernieuwing en uitbreiding van het
camerabewakingssysteem van de site Colomba goed. De bedoeling
is een objectieve waarneming van overlast mogelijk te maken.
Bovendien werkt cameratoezicht preventief tegen overlast. Het huidige analoge camerabewakingssysteem voldoet niet meer aan de
huidige gebruikstoepassingen en normen. De kostenraming
bedraagt 75.000 euro inclusief btw.
• Buurtweg 17, gelegen tussen de Wijnegemhofstraat in Meerbeek en
de Dalemstraat in Everberg, loopt momenteel dood ter hoogte van
de percelen van prins Jean Etienne De Merode. De toegang vanuit de
Wijnegemhofstraat is evenmin mogelijk. Het toegankelijk maken
van buurtweg 17 op de huidige locatie zorgt voor een conflict met

het beheersplan dat voor dit gebied werd opgesteld. Door de buurtweg te verleggen naar het verlengde van buurtweg 58 is het mogelijk deze via de Wijnegemhofstraat te verbinden met voetweg 32 en
buurtweg 12 (het verlengde van de Broekstraat) in Meerbeek.
Bovendien blijft de verbinding tussen de Wijnegemhofstraat en de
Dalemstraat behouden. Het rooilijnplan voor deze aanpassing wordt
gedurende minimaal 30 dagen aan een openbaar onderzoek onderworpen.
• De gemeenteraad werd in kennis gesteld van de naamsverandering
van de gemeenteraadsfractie ‘Voor u’ naar ‘KNV’.
• Ook volgende punten werden besproken: het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vierhuizen, het nieuw provinciaal subsidiereglement
voor fietssnelwegen, de toegankelijkheid van de kiesbureaus voor
mensen met een beperking en ouderen, het project Tatertaal in de
Kortenbergse bibliotheek, een vraag tot inrichting van sneeuwstraten, een oproep tot het ondertekenen van de beginselverklaring van
diervriendelijke gemeente en de stand van zaken met betrekking tot
den Tomme.

Volgende gemeenteraad
Maandag 10 maart 2014
De gemeenteraad begint om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Algemene Zaken via
algemenezaken@kortenberg.be.

Burgerzaken
Geldigheidsduur elektronische identiteitskaarten
In principe treedt begin maart het Koninklijk Besluit in werking dat
bepaalt welke elektronische identiteitskaarten tien jaar geldig blijven
en voor welke leeftijdscategorieën een kortere of langere geldigheidsduur wordt bepaald.
Concreet betekent dit:
• De elektronische identiteitskaart (eID), die wordt uitgereikt aan de
Belgische burgers, blijft voortaan tien jaar geldig vanaf de datum
van aanvraag van deze kaart door de burger.

• De elektronische identiteitskaart uitgereikt aan een Belgische minderjarige van 12 tot 18 jaar blijft 6 jaar geldig.
• De elektronische identiteitskaart uitgereikt aan de Belgische burger
van volle 75 jaar en ouder blijft 30 jaar geldig vanaf de datum van
aanvraag van deze kaart door de burger.
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Gezocht: vrijwilligers voor stembureaus
GEMEENTEBESTUUR

Voor de verkiezingen van het Federale, Vlaamse en Europese Parlement
van 25 mei 2014 moeten in Kortenberg opnieuw 15 stembureaus
'bemand' worden met een voorzitter, secretaris en bijzitters. Sinds een
aantal jaren mag de gemeente ook beroep doen op vrijwilligers die
deze taken op zich willen nemen.
Indien u kiesgerechtigd bent in Kortenberg, u hebt er geen probleem
mee om op zondag 25 mei vanaf 7 u. mee te zorgen voor het goede
verloop van deze verkiezingen en u bent zelf geen kandidaat voor deze
verkiezingen, dan kunt u zich kandidaat stellen voor deze taken.
De voorzitter leidt samen met een secretaris en bijzitters een elektronisch stembureau dat voor de kiezers geopend is van 8 tot 16 u. Zijn
taak bestaat erin het stembureau samen te stellen en de taken te ver-

delen. Een bijzitter voert onder leiding van de voorzitter administratieve taken uit.
Voor de werkzaamheden ontvangt u een wettelijke vergoeding. De
gemeente zorgt voor eten en drank, voor logistieke en technische bijstand en voorafgaandelijk ook voor een opleiding van de voorzitter.
Indien u interesse hebt, kunt uw kandidatuur stellen bij de dienst
Burgerzaken via burgerzaken@kortenberg.be.

Ruimtelijke Ordening
Minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw en aangescherpte EPB-eisen
vanaf 2014
Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning
in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). Daarnaast wordt ook het E-peil aangescherpt. Nieuwe
gebouwen met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2014 mogen nog maximaal een E-peil van E60 behalen, in plaats van E70 en worden ook
verplicht om de muren, daken, vloeren, vensters … nog beter te isoleren.
Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen te voldoen, is er de keuze uit:
• één van de volgende zes maatregelen toepassen in de woning:
• een zonneboiler*;
• een PV-installatie*;
• een warmtepomp*;
• een biomassa-installatie*;
• een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling;
• een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen uw
provincie.
* De geplaatste systemen moeten aan kwalitatieve voorwaarden voldoen (bv. oriëntatie, rendement …).

• een combinatie van één of meerdere van de zes maatregelen toepassen, zodat een productie van 10 kWh/m² of meer wordt behaald.
Voor woningen die niet aan deze nieuwe EPB-regelgeving kunnen voldoen, wordt het maximale E-peil 10% verlaagd. Die woningen moeten
voldoen aan maximum E54 in plaats van E60. Dat kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning
en/of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen ...
Ook voor kantoren en scholen en voor grotere woongebouwen met
meer dan één wooneenheid worden er nieuwe EPB-eisen opgelegd.

Meer info:
www.energiesparen.be/epb/groeneenergie
www.energiesparen.be/epb/welkeeisen
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Premies wonen 2014
Goed nieuws voor alle (ver)bouwers! In 2014 blijven alle (ver)bouwpremies bestaan. Er worden dus geen premies afgeschaft. Wel zijn er enkele
wijzigingen in het premieaanbod:
Premie

Wijziging

Premie dak-, muur-, vloerisolatie en
hoogrendementsglas
(Eandis)

De premie wordt niet meer begrensd door een maximumbedrag en de premie kan meerdere
keren per jaar worden aangevraagd.

Combipremie voor hoogrendementsglas en muurisolatie
(incl. vervanging raamwerk)
(Eandis)

Nieuwe premie vanaf 2014 (voor werken die starten in 2014)

Premie zonneboiler en warmtepomp
(Eandis)
Renovatiepremie
(Wonen-Vlaanderen)

Verbeteringspremie
(Wonen-Vlaanderen)
Aanpassingspremie
(Wonen Vlaanderen)
Aanpassingspremie ouderen en personen met handicap
(Provincie Vlaams-Brabant)

Premiebedrag=

• € 48 /m² (enkel glas naar hoogrendementsglas met U = max. 1.1), max. € 1.680
	
of € 60/m² (enkel of dubbel glas naar hoogrendementsglas met U = max. 0,8), max. €
2.100
+ € 6 /m² (spouw) of 15 €/m² (buitenmuur)
Muurisolatie en nieuwe ramen moeten gelijktijdig uitgevoerd worden. Tussen beide
eindfacturen mag er dus maximum 12 maanden tijd zitten.
Premie kan nu ook aangevraagd worden voor woningen die zijn aangesloten op het net voor
1/1/2014 of voor woningen waarbij de bouwaanvraag is ingediend voor 1/1/2014.
Wijziging inkomensgrenzen:
• € 40.600 voor alleenstaanden
•	€ 57.990 voor alleenstaanden met 1 persoon ten laste (+ € 3.250 per extra persoon ten
laste)
• € 57.990 voor gehuwden en samenwonenden (+ € 3.250 per persoon ten laste)
Renovatiepremie nu ook voor gebouwen die de functie van woning krijgen en voor woningen
die minstens 25 jaar oud zijn maar worden opgesplitst in meerdere woningen.
Wijziging inkomensgrenzen:
• € 29.000 (+ € 1.510 per persoon ten laste)
• € 57.990 voor verhuurders via een Sociaal Verhuurkantoor (+ € 3.250 per persoon ten laste)
Wijziging ouderdom woning: woning moet 25 jaar oud zijn.
Maximum inkomen voor aanvragen vanaf 2014 bedraagt € 29.000 (+ € 1.510 per persoon ten
laste).
Gewijzigde inkomensgrenzen: alleenstaanden maximum € 37.840 en koppels € 53.630 (+€
3.230 per persoon ten laste)

Voor meer informatie over deze premies kunt u terecht bij het Woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant. U bereikt de medewerker telefonisch
op 0496 12 86 64 of via kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Ook met al uw andere vragen over wonen kunt u terecht bij de medewerker van Woonwijzer.
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)
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Onderwijs
Gemeentelijk Basisonderwijs Kortenberg: Inschrijvingen schooljaar 2014-2015
GEMEENTEBESTUUR

Alle kinderen geboren in 2012 of vroeger kunnen ingeschreven worden
tijdens volgende periodes:
• van 10 tot en met 21 maart 2014: inschrijven van broers en
zussen van kinderen die al in de school zijn ingeschreven
• op 24 maart 2014: inschrijven van de kinderen van personeelsleden

• vanaf 25 maart 2014: vrije inschrijvingsperiode - iedereen kan
inschrijven
C
De inschrijving gebeurt aan de hand van de Kids-ID (of SIS-kaart).
C
De kinderen worden ingeschreven in chronologische volgorde.

C
Om de kwaliteit van ons onderwijs optimaal te houden, is de capaciteit per school als volgt beperkt:
Capaciteit

De Regenboog
Kortenberg

De Negensprong
Everberg

De Boemerang
Meerbeek

kleuteronderwijs
255*
110
110
Lager onderwijs
395
160
180
* In de school van Kortenberg wordt op het niveau kleuter de capaciteit vastgesteld op maximum 69 per geboortejaar.
C Meer info op de schoolwebsites
De Klimop
Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps-Kwerps
deklimop@kortenberg.be - www.deklimop.net
Kennismaken?
© tijdens de kijkdagen in de instapklas, telkens van 9 tot 10.30 u
C woensdagen 26 maart en 14 mei 2014
U blijft met uw peuter in de instapklas en maakt kennis
met de school.
Inschrijven?
© tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8.30 tot 16.30 u. (op woensdag tot 12 u.)
C op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Johan Bryon
 02 759 64 59 - n0474 65 05 60
De Negensprong
Annonciadenstraat 1 - 3078 Everberg
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be
Kennismaken?
© maak een afspraak met de school
Cmet schooldirecteur Noëla Dewit
 02 759 96 22 - n0486 79 90 64
Inschrijven?
© tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8.30 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)

De Klimop
Erps-Kwerps

115
190

De Boemerang
A. Dewitstraat 7 - 3078 Meerbeek
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info
Kennismaken?
© tijdens het opendeurmoment
C op zaterdag 15 maart van 14.00 tot 16.00 u.
© tijdens de kijkdagen van de instapklas
C op 2 april en 28 mei, telkens van 9 tot 10 u.
Inschrijven?
C tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8.30 tot 15.30 u. (op woensdag tot 12 u.)
C op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Aicha Al Merrouni
 02 759 63 60 - n 0486 29 94 83
De Regenboog
Kloosterstraat 10 - 3070 Kortenberg
deregenboog@kortenberg.be - www.de-regenboog.be
Kennismaken?
© tijdens de onthaalmomenten in de instapklas
C op 2 april en 28 mei, telkens van 10.30 tot 11.30 u.
Inschrijven?
© tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)
C op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Johan Vandenbergen
 02 759 60 69 - n 0486 79 91 14
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

Zwerfvuilactie 2014

Zwerfvuil is klein afval dat vaak nonchalant of zonder dat er bij stil
gestaan wordt op straat gegooid of achterlaten wordt in een park of
berm, zoals sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic
flesjes, tickets, papieren zakjes, kranten, tijdschriften, ... Iedereen denkt
wel eens: ‘ach, wat is nu 1 kauwgom of 1 blikje?’ Maar zo belanden er
wel ieder jaar 40 miljoen peuken, 8 miljoen kauwgoms en 2 miljoen
blikjes naast de vuilnisbak. En dat zorgt ervoor dat onze straten, parken
en bermen vuil ogen.
Om onze gemeente proper te maken organiseren we vanaf maandag
10 tot en met zondag 16 maart een gemeentelijke zwerfvuilactie.
Vanaf 10 maart kunt u aan het onthaal van het Administratief Centrum
en bij de gemeentelijke milieudienst terecht voor witte vuilniszakken.
Indien u dit wenst kunt u per aanvrager ook een grijper, veiligheidsvestje en handschoenen verkrijgen (zo lang de voorraad strekt). De
coördinaten van alle deelnemers die een witte zak ontvangen, worden
geregistreerd. U ontvangt tevens een raamaffiche om uw deelname
duidelijk te maken en op te roepen tot actie.
U verzamelt het zwerfvuil in uw buurt of tijdens uw wandelingen in de
witte vuilniszakken. In de zakken mag alle zwerfvuil. Afgedankte elektrische/elektronische apparaten en autobanden mogen niet in de zak
maar mag u er wel naast leggen. De zakken en de rest van het zwerfvuil
worden in dezelfde week en de week erna door de gemeente opgehaald. Al het zwerfvuil wordt in een container aan het gemeentehuis
verzameld en gewogen.

Workshop upcycling
GEMEENTEBESTUUR

Ligt uw huis vol ‘spul-dat-ooit-wel-eens-van-pas-zal-komen’ en wilt u
dat liever niet toevoegen aan de afvalberg? Kom het dan omtoveren tot
nieuwe, hippe en uiterst duurzame spullen. Thema: ecochique juwelen.
Breng oude knopen, kroonkurken, … mee en maak een mooi juweeltje.

U geeft de (delen van) straten, pleinen of voetwegen die u opgeruimd
hebt door aan de milieudienst. Deze informatie komt op de milieupagina van www.kortenberg.be.
Op donderdag 20 maart om 18 u. vindt een receptie plaats voor alle
vrijwilligers die hebben meegeholpen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Meer info en concrete afspraken:
Milieudienst
sonja.branson@kortenberg.be
02 755 22 65
of tijdens de openingsuren van het milieuloket
(ma-vr: 9-12 u., woe: 13-16 u.)

Zondag 16 maart om 14 u.
Administratief Centrum, zaal Blauwgrond
Gratis
Maximaal 20 personen
Inschrijven vóór 20 maart bij:
Milieudienst
sonja.branson@kortenberg.be
02 755 22 65
of tijdens de openingsuren van het milieuloket
(ma-vr: 9-12 u., woe: 13-16 u.)
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Hondenpoep opruimen verplicht!
GEMEENTEBESTUUR

De hond is van oudsher de beste vriend van de mens. Spijtig genoeg
zorgt de normale biologische behoefte van onze huisdieren voor heel
wat overlast in onze gemeente, vaak te wijten aan de lakse houding van
hun baasjes. Besmeurde schoenen zijn vaak de oorzaak van wrijvingen
tussen hondenvrienden en overige voetpadgebruikers, om nog maar te
zwijgen over de verontreiniging van speelpleinen, parken, plantsoenen,
grasperken en sportterreinen door hondenpoep, hetgeen een infectiebron vormt voor spelende kinderen.
Mag het gezegd worden dat de fout niet bij de honden ligt,
maar bij hun baasjes? Het is immers aan de eigenaar van de hond
om er voor te zorgen dat de hondenpoep wordt opgeruimd. We zijn
ervan overtuigd dat met een beetje goede wil van de hondenvriend het
hondenpoepprobleem spoedig uit onze gemeente zal verdwijnen.
Het gemeentelijk politiereglement verplicht elke eigenaar, houder of
begeleider van een hond om de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen. Daarom moeten zij steeds in het bezit zijn van een zakje, dat groot
genoeg is om de hondenpoep op te nemen en daarna te kunnen dichtknopen. Dit zakje moet getoond worden op verzoek van een bevoegd
persoon (wijkagent, gemeenschapswacht,…).

Bron: NOS.nl

Gebruikte zakjes met hondenpoep horen thuis bij het restafval of in de
openbare vuilnisbakken.
Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke
administratieve boete (GAS-boete) van 50 tot 250 euro.
Aan het onthaal van het Administratief Centrum kan men gratis hondenpoepzakjes verkrijgen, evenals anti-hondenpoepstickers.

Gezocht: paddenvrienden voor overzetactie
GEMEENTEBESTUUR

Binnenkort gaat in Kortenberg zoals ieder jaar een amfibieën-raapactie
van start. De actie is een samenwerking tussen IGO, de gemeentelijke
basisscholen De Regenboog en De Boemerang, Natuurpunt, vrijwilligers en de milieudienst van de gemeente Kortenberg.

welke aantallen het gaat. Bent u bereid om mee te helpen aan deze
actie, neem dan contact op met Sonja Branson van de gemeentelijke
milieudienst: sonja.branson@kortenberg.be, 02 755 22 65.

Padden en andere amfibieën trekken in het vroege voorjaar naar poelen en vijvers om er hun eitjes af te zetten. De weg naar de voortplantingspoelen is gevaarlijk als de padden daarvoor straten en parkings
moeten oversteken. Veel padden bereiken de overkant niet en worden
platgereden. Dergelijke verkeersslachtoffers worden al jaren vastgesteld
op de parking van GC Colomba, de Populierenlaan, de Schoonaardestraat
en Wespelaarbroek. Daarom worden de dieren op die plaatsen dagelijks
door een groep ‘paddenvrienden’ geraapt en overgezet.
Vanaf ongeveer begin maart zorgen Kortenbergse vrijwilligers voor het
overzetten van de dieren. Telkens noteren zij ook om welke soorten en
Foto: Evgenia Belyaeva
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Nationale inzamelactie van oude elektro van 21 tot 29 maart
Van 21 tot 29 maart organiseert Recupel, in nauwe samenwerking met
de gemeente, de afvalintercommunale, de Kringwinkels, Bebat en de
elektrohandels een grootscheepse nationale inzamelcampagne van
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Ook batterijen zijn welkom.

De gemeente die in de actieweek het meeste kilo’s AEEA per inwoner inzamelt wint een reuze ontbijtpicknick die deze zomer gratis
aan de inwoners wordt aangeboden.
Eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing
Veel elektro-apparaten worden op een verkeerde wijze afgedankt. Zo
worden er bijvoorbeeld nog vaak elektro-apparaten in de huisvuilzak
aangetroffen. Op deze wijze kunnen er zwaar verontreinigende componenten in het milieu terechtkomen, en gaan er kostbare herbruikbare
grondstoffen definitief verloren. Kiezen voor afdanken via het Recupelcircuit is een eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing.
Recupel garandeert maximale recyclage
De recyclagemethodes die Recupel toepast leveren een recuperatie aan
grondstoffen op van meer dan 90% van het gewicht van het elektroafval. De gigantische afvalberg aan de oorsprong wordt dus herleid tot
een kleine restfractie van minder dan 10%.

Hoe participeren aan een duurzaam milieubeleid?
Breng uw afgedankte elektro-apparaten naar één van de talloze
Recupel ophaalpunten.
U kunt er, indien het apparaat nog werkt, mee terecht in een Kringwinkel
of hergebruik-centrum. Werkt het apparaat niet meer, dan kunt u het
gratis kwijt in het containerpark of in uw elektrowinkel indien u er een
nieuw toestel aankoopt.
Tijdens de actieweek van 21 tot 29 maart nemen de vele elektrohandels
die de actie mee ondersteunen ook kleine afgedankte elektrotoestellen
– dit zijn toestellen waarvan de grootste afmeting maximaal 25 cm
bedraagt - terug zonder aankoopverplichting van een nieuw toestel.
Een overzicht van de Recupel afdankpunten in uw buurt vindt u op
www.samenrecycleren.be en via de ‘Recycle!’-app die sinds begin dit
jaar gratis beschikbaar is voor Apple-iOS en Android-toestellen.

Winnaars grote inzamelmaand frituuroliën en –vetten

Op dinsdag 21 januari vond bij Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf
de prijsuitreiking plaats van de Grote Inzamelmaand van frituuroliën en
-vetten. De hoofdprijs was dit jaar een mobiele frituur die bij de winnaar aan huis langskomt. De heer R. Soetens uit Bierbeek is de gelukkige winnaar. In elke gemeente verlootte EcoWerf minstens één friteuse. In Kortenberg sleepte F. Van Donck deze prijs in de wacht. Tot slot
wonnen ook 44 deelnemers een cinematicket.

Met de Grote Inzamelmaand moedigt EcoWerf iedereen aan om
gebruikte frituuroliën of –vetten correct in te zamelen. Zo komen ze
niet in het milieu terecht, maar worden ze gerecycleerd en hergebruikt,
bijvoorbeeld als milieuvriendelijke brandstof: 1 liter correct ingezamelde frituurolie of -vet levert bijna 1 liter biodiesel op. Gebruikte frituuroliën en -vetten worden het hele jaar door gratis aanvaard op het
containerpark. En dat loont: in 2013 werd door EcoWerf maandelijks
gemiddeld 29.214 kg frituurolie of -vet ingezameld.

Meer info:
www.ecowerf.be of www.valorfrit.be
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Gebruik geen pesticiden
TIPS MAART
• Het onkruid begint terug goed te groeien. Verwijder het wanneer u kunt en laat het niet groeien tot het zich uitzaait. Met een hak of met een
schoffel kunt u al snel hele oppervlaktes onkruidvrij maken. Indien u dit doet bij zonnig weer zal het uitgehakte onkruid al spoedig uitdrogen;
• Het is belangrijk om al vroeg in het voorjaar slakken in de tuin te bestrijden want vanaf april beginnen slakken eitjes te leggen. Zo voorkomt
u later in het jaar een slakkenplaag. Vang de slakken met een bierval of slakkenval of bestrijd ze met het aaltje phasmarhabditis hermaphrodita. Deze natuurlijke vijand is in de handel verkrijgbaar;
• Als er veel mos in het gazon zit, kunt u deze maand verticuteren. Met een verticuteerhark of verticuteermachine trekt u alle mos, afgestorven
gras en maairesten van tussen het gras uit;
• Geplant en gezaaid in de serre of onder kassen? Probeer deze tijdig te luchten zodat schimmels minder kans krijgen om toe te slaan;
• Voorzie de bessenstruiken van een laag compost, zo gaan ze goed gevoed en gezond de zomer en wordt de kans op aantasting door schimmels of bladluizen kleiner.
Meer tips: www.zonderisgezonder.be

Dienstencentrum Dry Coningen
Gezocht: tweedehands hulpmiddelen voor senioren
Senioren worden door hun leeftijd steeds meer geconfronteerd met
lichte kwaaltjes en beperkingen die er ook voor kunnen zorgen dat men
minder mobiel wordt. Van uw dagelijkse routine moeten afwijken
omdat sommige dingen gewoon niet meer lukken is erg vervelend. Niet
iedereen zal het graag toegeven, maar heel wat senioren kunnen wel
een of meer hulpmiddelen gebruiken. Om bezoekers van het dienstencentrum en de bewoners van de serviceflats de kans te geven om te
testen welke hulpmiddelen het best bij hen passen, zijn we op zoek
naar tweedehands hulpmiddelen. Deze willen we gratis uitlenen aan
personen die twijfelen om dergelijke zaken aan te kopen.
Alle hulpmiddelen (in goede staat) die senioren kunnen helpen in de
keuken, de badkamer, de slaapkamer en rondom het huis zijn welkom.
Misschien is er onlangs een familielid naar een woonzorgcentrum verhuisd of overleden waardoor u dergelijke hulpmiddelen hebt staan en

u niet weet waar u daarmee terecht kunt. Neem dan contact op met
Geert Gevers, dienstencentrumleider, op het nummer 0491 996 224 of
via dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
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Welzijn
Reclame, we zijn er vet mee
Workshop over invloed van reclame op de eetgewoonten
van kinderen. Vertel aan je kind wat gezond eten is, alvorens
de voedingsindustrie het doet!
GEMEENTEBESTUUR

Met ‘Reclame, we zijn er vet mee’ willen we leerkrachten en ouders van
jonge kinderen bewuster maken van en kritischer leren omgaan met
reclameboodschappen en verkoopargumenten. Kortom: de reclamewijsheid verhogen.
Hoe werkt reclame op voedingsvoorkeuren en op het eetgedrag van
kinderen?
Hoe worden we om de tuin geleid?
Welke alternatieven zijn er?
Waarom?
Dagelijks krijgen we een lading reclame
over ons heen voor voedingsproducten
die leuk, lekker of gezond zijn voor kinderen.
Met bekende figuurtjes en knallende kleuren winnen die producten al snel de aandacht. Knap lastig voor
ouders om ‘neen’ te zeggen. Gevolg? Er wordt veel ongezond,
overbodig en kostelijk voedsel aangekocht. Denk maar aan gesuikerde dranken, chips, koeken en snoep, gesuikerde ontbijtgranen en
fastfood. Veel van die hippe voedingsmarketing is gericht aan het
adres van kinderen of jongeren. Slim gezien van de reclamejongens.

Want kinderen beslissen in belangrijke mate mee over de gezinsaankopen, zijn de consumenten van morgen en hebben al vroeg geld op zak.
Maar … ondertussen is 1 kind op 5 te dik. Kidsmarketing voor
ongezonde voedingsproducten is onmiskenbaar één van de
oorzaken van overgewicht.

Doe de 'Laat je niet vangen'-quiz en win een cannavis
Bron : Logo Oost-Brabant
De campagne ‘Laat je niet vangen’ helpt misverstanden over cannabis uit de wereld. Want nee, cannabis
gebruiken is niet normaal of wijdverspreid. En ja, het houdt wel degelijk gezondheidsrisico’s in. Op www.
laatjenietvangen.be ontdekt u aan welke misverstanden u zich laat vangen. Via de facebookpagina www.
facebook.com/laatjenietvangen kunt u meedoen aan de wedstrijd. Beantwoord de vragen over cannabis
in Vlaanderen en win één van de 3D-cannavissen. Meedoen kan tot eind maart.

Dinsdag 11 maart om 20 u.
Bib Kortenberg
Gratis
Maximaal 30 personen
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be
of welzijn@kortenberg.be
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OCMW
Welzijn
Een warme oproep naar meer vrijwilligers!
De eerste week van maart is het de week van de vrijwilliger. Voor het
OCMW Kortenberg een extra moment om al onze vrijwilligers te
bedanken voor hun belangeloze inzet!
Het OCMW Kortenberg telt zo’n 65 vrijwilligers die wekelijks de handen
uit de mouwen steken om het OCMW te helpen. Als vrijwilliger kunt u
het OCMW op verschillende vlakken helpen:
• in het Dienstencentrum helpen onze vrijwilligers mee om allerhande activiteiten te organiseren en helpen ze bij de warme maaltijden in het Berkenhof.
• in De Kapstok (tweedehandswinkel) houden de vrijwilligers de winkel open en sorteren de binnengekomen kleding.
• in Het Magazijn (tweedehandsmeubelen) worden de binnengebrachte spullen gesorteerd door een vrijwilliger.
• bij de Minder Mobielen Centrale (MMC) worden de vrijwilligers
gevraagd om minder mobiele personen te vervoeren.

In de volgende maanden kunt u wat lezen over enkele vrijwilligers van
het OCMW. Hieronder het eerste verhaal van een vrijwilliger.

Het verhaal van vrijwilliger François Goens
François Goens is sedert mei 2013 chauffeur voor de Minder Mobielen Centrale (MMC).
Hij heeft vroeger gewerkt in een garage als mechanicus. Nadien is hij als jonggepensioneerde nog aan de
slag gegaan in een autoverhuurbedrijf. Hij was steeds een bezige bij.
In de daaropvolgende acht jaar had François niet veel omhanden, behalve de familiale bezigheden. Hij
begon zich te vervelen en via zijn huisarts is hij bij de MMC van Kortenberg terecht gekomen.
François doet de taak van vrijwilliger ‘chauffeur’ met heel veel enthousiasme. Voor hem is het een fijne
bezigheid met veel sociaal contact. Hij ziet zijn taak niet enkel als chauffeur. Bijkomend is hij ook een
luisterend oor voor deze mensen. Na een controle in het ziekenhuis moet hij sommige mensen ook moed
inspreken.
Na een rit heeft hij dan ook altijd dankbare en gelukkige mensen. Dit blijft een stimulans om zich verder
in te zetten als chauffeur.
Het contact met de andere vrijwilligers is beperkt. Daarom organiseert het OCMW twee maal per jaar een activiteit om de vrijwilligers te bedanken en om hen met elkaar in contact te brengen. François heeft ondertussen enkele activiteiten bijgewoond en dit waren voor hem steeds gezellige avonden. Het vrijwilligerswerk bij het OCMW is een aanrader voor iedereen met een beetje vrije tijd!
Hebt u wat vrije tijd over en zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding in een leuk team van vrijwilligers?
Meer info: Eva Fredrix, verantwoordelijke vrijwilligerswerking
02 755 23 23 of eva.fredrix@ocmwkortenberg.be
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Politie
Infoavond over inbraaken brandpreventie
Inbraak en brand vormen nog steeds één van de voornaamste risico’s voor bedrijven en woningen wat veiligheid betreft. Voorkomen
is altijd beter dan genezen. Daarom organiseert de lokale politie van
Herent-Kortenberg op dinsdag 25 maart samen met de brandweer van Zaventem voor alle inwoners van Kortenberg een infoavond over de beveiligingsmaatregelen die u preventief kunt nemen
om het risico op een inbraak of brand te verminderen.

Dinsdag 25 maart van 20 tot 21.30 u.
OC Berkenhof, Beekstraat 25,
Kortenberg
Gratis
Inschrijven vóór 11 maart via
diefstalpreventie@politieherko.be
of 016 85 34 00

Snelheidsmetingen en –acties januari
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

Sint-Catharinastraat (richting Bosstraat)

50 km/u.

Bosstraat (richting Vierhuizenstraat)

50 km/u.

Bosstraat (richting De Walsplein)

50 km/u.

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
639
343
656

V85*

% overtredingen

36 km/u.

0%

43 km/u.

0%

40 km/u.

0%

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in januari snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 0 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders
Straat
Zavelstraat
Wijnegemhofstraat

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

Aantal gemeten voertuigen
269
387

Aantal geflitste voertuigen
0,4 %
2,8 %
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Lokale politie HerKo neemt meer dan 1000 ademtesten af in kader van BOBcampagne
In het kader van de nationale BOBwintercampagne die liep van 29 november tot
27 januari heeft de lokale politie HerentKortenberg op haar grondgebied 1051
bestuurders aan een ademtest onderworpen.
29 gecontroleerde bestuurders (bijna 3%)
bleken onder invloed van alcohol te rijden en
dienden hun rijbewijs gedurende een
bepaalde periode in te leveren. Ruim 97%
hield zich bijgevolg wel aan de wettelijk
opgelegde alcohollimiet. Bekijken we enkel
de resultaten van de tijdens weekendnachten
georganiseerde alcoholacties, dan stijgt het
percentage gecontroleerde bestuurders onder
invloed echter tot 6%. Vooral tijdens weekendnachten bevinden er zich dus bestuurders
met een glaasje teveel op achter het stuur.

Niet alleen tijdens de eindejaarsperiode levert
de politiezone HerKo de nodige inspanningen
om de verkeersveiligheid te verhogen. Het
hele jaar door kunt u op elk moment, zowel
overdag als ’s nachts en zowel in het weekend
als tijdens de week, gecontroleerd worden.
Niet enkel naar aanleiding van geplande alcoholacties, maar ook tijdens reguliere patrouilles worden bestuurders immers regelmatig
aan een alcoholcontrole onderworpen.
Daarnaast geldt het principe ‘botsen is blazen’,
waarbij van bestuurders betrokken bij een
verkeersongeval steeds een ademtest wordt
afgenomen.
Ademtesttoestel

Prikbord

Wereldwijd bereiden bijna
22.000 stappers zich voor om
in 2014 het beste van zichzelf
te geven. jij toch ook?
1. Zoek 3 teamgenoten
2. Omring je met een schare enthousiaste supporters
3. Zamel minimum 1.500 euro in
4. Train je fit
5. sTap 100 KM in 30 UUr

Oxfam Trailwalker 2014: geef het beste van jezelf!
Op 30 en 31 aUgUsTUs 2014

Teambuilding, een vriendenweekend of gewoon een sportief uitje?
Stap mee met Oxfam Trailwalker op zaterdag 30 en zondag 31 augusInschrijvingen
tus. Teams van vier wandelen
in minder dan 30 uur tijd 100 km in de
ar om ervoor te ga an?
ongerepte natuur van deKla
Hoge
Venen
en zamelen geld in voor OxfamSchrijf je in
op www.oxfamtrailwalker.be!
Op zOeK na ar vrijwilligers
projecten in Zuid en Noord.
Niet sportief, wel actief? Oxfam-Solidariteit zoekt 400 vrijwilligers
om de teams te bevoorraden, de stappers te masseren, enzovoort.
Met georganiseerde wandeltrainingen
en een online trainingsmodule
Schrijf je in als vrijwilliger op www.oxfamtrailwalker.be.
bereidt u zich voor op de grote dag. Ieder team zamelt minimum 1.500
euro in voor Oxfam-projecten. Ook daarbij helpt Oxfam-Solidariteit met
tips & tricks.
Meer info:
www.oxfamtrailwalker.be
leen@oxfamtrailwalker.be (Leen Speetjens)
03 247 07 93
Infosessie in Leuven op dinsdag 6 mei om 20 u.
Kariboe, Naamsesteenweg 111, 3001 Leuven
Oxfam-Solidariteit - vzw Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel
Oxfam-Solidarité - asbl Rue des Quatre-Vents 60, 1080 Bruxelles
02 501 67 00 - oxfamsol@oxfamsol.be

Niet op de openbare weg gooien

éd. resp./v.u./ verantw. Herausgeber Stefaan Declercq
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Fiets en stap mee van 21 maart tot 21 april
Mijn korte ritten
Gaat u ook wel eens met de auto naar de bakker, voor slechts één brood
en vier pistolets? Of rijdt u ook wel eens met uw wagen naar vrienden
of familie, slechts enkele kilometers verderop? U bent niet alleen: een
Vlaming legt per jaar gemiddeld 450 kilometer af aan korte autoritten
(dat zijn ritten tot 5 kilometer). Niet echt goed voor uw gezondheid, het
milieu of de portemonnee. De campagne ‘Mijn korte ritten’ wil het stappen en fietsen voor korte afstanden tot 5 kilometer stimuleren. De campagne loopt elk jaar van 21 maart tot 21 april.

Een haalbare uitdaging voor iedereen
Schrijf u in – alleen, samen met uw collega’s of uw vereniging - en
houd van 21 maart tot 21 april uw fiets- en wandelverplaatsingen bij
in een logboekje of op www.mijnkorteritten.be. Stel uw persoonlijk
streefdoel op, strijd tegen vrienden en krijg een overzicht van wat u al
bereikt hebt. Bovendien maakt u kans op een leuke prijs!

30 gastgezinnen gezocht
Euro-Children biedt kansarme kinderen uit Oost-Europa vakanties aan
bij gastgezinnen. In de zomer van 2014 worden 100 kinderen verwacht,
waarvan 30 kinderen tussen 9 en 11 jaar die voor de eerste maal
komen. Hiervan zijn er 15 uit Slovakije, Kroatië en Bosnië & Herzegovina,
en 15 uit Belarus uit regio’s in de buurt van Tsjernobyl. Voor deze kinderen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen.

omgeving. Bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een
vakantie in ons land betekent een enorme boost voor hun gezondheid.
Neem vrijblijvend contact op via info@eurochildren.be of op het nummer 03 247 88 50.

Januari in beeld

De nucleaire ramp in 1986 in Tsjernobyl spaart ook de huidige generatie
kinderen niet. Vooral schildklierkanker en leukemie komen vaak voor.
Een ander probleem is de eenzijdige voeding en de vervuilde

1

Meer info: www.eurochildren.be

2
Foto: Ronny De Graeve

1 	De sportkampioenenhuldiging van de gemeente ging door op 1 januari in GC Colomba. Werden gehuldigd voor hun sportieve prestatie tijdens
het afgelopen jaar: Jaques Bollens (atletiek), Ilka Joly (atletiek), Rosette Verheyden (atletiek), Lukas Malezsewski (1e -jaars aspiranten mountainbike, cyclocross, weg en piste), Roxanne Jansen (karate), Honorée Rovers (badminton), Tibau Meeremans (tennis - beloftevolle jongere
2013), Yohann Cauwenbergh (golf), Birgen De Graeve (1e-jaars kadetten zwemmen), Charlotte Westhof-Jacobs (acrogym) en Emily Moeys
(kadetten tafeltennis).
2 	Tijdens de grabbelpasactiviteit ‘striptekenen’ op 3 januari werkten 13 grabbelpassers elk hun eigen strip uit.
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Digitale Week 2014
Hebt u het gevoel nog niet helemaal mee te
zijn met het digitale tijdperk? Wilt u meer te
weten komen over de nieuwe digitale toepassingen? Tijdens de Digitale Week kunt u uw
kennis bijspijkeren. Noteer volgende data en activiteiten in uw kalender en als u één of meerdere van de workshops wil bijwonen, schrijf u dan vanaf 10 maart om 9 u. zo snel mogelijk in:
Fotoboek maken
U leert hoe u de gratis software om een fotoalbum te maken installeert op uw pc, en hoe u het fotoalbum aanmaakt en kunt bestellen
en betalen via internet.
Dinsdag 22 april van 9.30 tot 12.30 u.

WORKSHOPS EN MEER…

Wenskaarten maken
Een persoonlijke en zelfgemaakte wenskaart valt altijd in de smaak.
In het programma Word leert u een tekst opmaken en schikken, uw
blad indelen om er kaarten van te maken, afbeeldingen invoegen en
plaatsen.
Dinsdag 22 april van 13.30 tot 16.30 u.
Windows 8 (voordracht)
Met zijn ‘tegels-venster’ doet Windows 8 denken aan een tabletcomputer, dus met aanraakscherm en vingerbeweging. Toch kunt u
nog altijd de muis blijven gebruiken. In deze voordracht krijgt u een
goed overzicht van wat Windows 8 inhoudt. Zo kunt u met kennis
van zaken beslissen of het de moeite loont om over te stappen.
Vereiste voorkennis: basiskennis pc.
Dinsdag 22 april van 19 tot 22 u.
Fotoshow maken (Photo Story)
Photo Story 3 voor Windows van Microsoft kan gratis worden
gedownload van het internet. Na de installatie leert u foto’s importeren en bewerken. U leert titels en effecten invoegen, commentaar
of muziek toevoegen en zoomeffecten toepassen. De show wordt
opgeslagen en aangepast om af te spelen met Windows Media
Player. Daarna leert u hoe u alles op dvd of cd-rom brandt om de
fotoshow af te spelen op uw tv
Woensdag 23 april van 9.30 tot 12.30 u.
Tax-on-Web
U leert hoe een eID-kaartlezer werkt en hoe u die installeert. U
maakt kennis met Myminfin, dat toegang geeft tot uw eigen fiscaal
dossier. U leert uw belastingaangifte invullen via internet. Na de
workshop krijgt u een eID-kaartlezer mee naar huis.
Meebrengen: uw eID en de PIN-code van uw eID
Woensdag 23 april van 13.30 tot 16.30 u.

Waarom een tablet kopen? (voordracht)
In deze voordracht worden de meest courante functies van tablets
uitgelegd en wat daar komt bij kijken. Het beste is dat u thuis WiFi
hebt. Dan kunt u beginnen met internet. Maar u kunt ook e-mailen,
skypen, een facebook opzetten, zelfs uw agenda heeft er zijn plaatsje.
Er zit ook een e-reader in waarmee u heel vlot iets kunt opzoeken in
de handleiding van uw tablet of een boek lezen. Veel kan meteen,
voor andere functies moet u eerst een app downloaden en installeren.
Woensdag 23 april van 19 tot 22 u.
Gratis telefoneren met Skype
Gratis telefoneren via het internet is vooral nuttig voor personen met
familie of vrienden in het buitenland. U leert hoe u de Skype software
downloadt en installeert op uw computer, hoe u de privacy-instellingen aanpast, hoe u een adresboek aanmaakt en hoe u belt, ook hoe
u met een videocamera uw gesprekspartner kunt zien. U kunt ook
bellen naar een telefoonnummer - heel wat goedkoper dan gewoon
telefoneren.
Donderdag 24 april van 9.30 tot 12.30 u.
Leren telefoneren en sms-en met een smartphone
(Android of iPhone – niet voor Windows 8)
Met een smartphone kunt u alles wat met een gsm kan, maar het
aanraakscherm is even wennen. Er wordt dan ook begonnen met de
werking van dit aanraakscherm, het beginscherm van de smartphone
en de telefoonfuncties. U leert hoe u de instellingen doet en hoe u
foto’s kunt nemen. Wie meer wil weten over de internetfuncties van
de smartphone (zoeken op het internet, e-mail, apps downloaden en
installeren), schrijft zich best in voor de workshop ‘Leren werken met
een tablet’.
Opgelet: naar deze workshop brengt u zelf uw smartphone mee. Bij
niet-courante merken is de handleiding ook nuttig.
Donderdag 24 april van 13.30 tot 16.30 u.

GEMEENTEBESTUUR

NOG MEER Elektronische
WETEN? identiteitskaart

Ook de Bib
gaat digitaal!

WORKSHOPS EN MEER…
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Leren werken met een tablet (Android of iPad – niet
voor Windows 8)
Met een tablet werkt u zonder muis en toetsenbord. Dat is iets heel
anders dan een pc, maar wel heel handig. U leert werken met het
aanraakscherm, het beginscherm en maakt kennis met de instellingen. Er wordt ingegaan op het gebruik van internet en e-mail. Op de
tablet kunt u ook e-boeken en tijdschriften lezen eens u ze gedownload hebt. U leert ook hoe u apps kunt downloaden en installeren.
Opgelet: naar deze workshop brengt u zelf uw tablet mee. Bij nietcourante merken is de handleiding ook nuttig.
Vrijdag 25 april van 9.30 tot 12.30 u.

Pc-dokter (helpdesk)
Als u problemen hebt met uw computer en u vindt zelf geen oplossing, kunt u hier hulp krijgen. Er is geen vastgelegd programma.
Iedereen is welkom met zijn eigen probleem, dat u uitlegt aan de
‘pc-dokter’ die samen met u naar oplossingen zoekt. U kunt hier
terecht met problemen bij het printen, rare boodschappen die u niet
verstaat, vragen over internet, mails, Word, foto’s, antivirus, kortom
al wat niet lukt. Als het over een laptop gaat brengt u deze best ook
mee.
Vrijdag 25 april tussen 13.30 tot 16.30 u. – op afspraak

Organisatie van deze workshops: gemeente Kortenberg i.s.m.
Seniornet Vlaanderen. De Digitale Week is een initiatief van LINC
vzw.

• Wees er dus snel bij, want volzet is volzet!
• Kost: € 3 per activiteit voor inwoners, € 6 per activiteit voor nietinwoners van Kortenberg.

Praktisch
• Al deze activiteiten gaan door in de Raadzaal van het
Administratief Centrum.
• Voor alle activiteiten geldt een maximum van 12 deelnemers,
behalve voor:
- Windows 8 (voordracht): geen beperking
- Waarom een tablet kopen (voordracht): geen beperking
- Pc-dokter (helpdesk): op afspraak
- Leren werken met een tablet: maximaal 18 deelnemers

Meer info over deze workshops en inschrijven (verplicht):
uitsluitend telefonisch op het nummer 02 755 22 40
Opgelet: inschrijven vanaf maandag 10 maart om 9 u. – enkel
telefonische inschrijvingen worden aanvaard en eerder inschrijven
is niet mogelijk.

De Bib geeft de aftrap van de Digitale Week in Kortenberg
met een infosessie waarin ze u een algemene kennismaking met de iPad aanbiedt: waarvoor dienen alle knopjes
en welke vaste apps staan erop (fototoestel, weer, contacten, kaarten, app store). Ook leert u enkele handige apps
kennen rond communicatie (skype, whatsapp) en apps voor e-boeken, kranten, magazines en kinderboeken. Deze infosessie duurt één
uur en is gericht op beginners. Het is de bedoeling dat iedereen met
een eigen toestel werkt en dus mee volgt en zelf opzoekt. De Bib stelt
hiervoor acht iPads per infosessie ter beschikking, maar u kunt er ook

met uw eigen toestel terecht – gelieve bij
uw inschrijving te vermelden of u al dan
niet uw eigen toestel meebrengt.
Sessies op donderdag 17 april van 10
tot 11 u. en van 14 tot 15 u. en op zaterdag 19 april van
10 tot 11 u.
Deze activiteit is gratis, maar u moet zich op voorhand inschrijven.
Dat doet u aan de UiTbalie in de Bib, via uitbalie@kortenberg.be of op
het nummer 02 755 22 80.

E-loket en VERIFIEER in de kijker
Bij de dienst Burgerzaken in het Administratief Centrum verneemt u
van welke e-services u gebruik kunt maken en wat u allemaal met
uw eID (elektronische identiteitskaart) kunt doen. U krijgt er op
vraag ook uitleg over de attesten die u zelf thuis kunt opvragen met

uw eID en hoe u via de toepassing VERIFIEER op de
gemeentelijke webstek kunt (laten) nagaan dat het door
u ontvangen digitale document authentiek is.
Tijdens de openingsuren van de dienst Burgerzaken.

Noteer alvast dat het Dienstencentrum van Kortenberg van 28 april
tot 26 mei 2014 (vijf maandagvoormiddagen) een cursus internet

voor beginners organiseert. U leest er alles over in het
aprilnummer van Zoeklicht.

GEMEENTEBESTUUR
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in Kortenberg
(Cultuurdienst)

GEMEENTEBESTUUR

Tentoonstelling in het Administratief Centrum:
Reinhilde de Leyn

Van 28 februari tot en met 5 april stelt Reinhilde de Leyn haar werk tentoon in het Administratief
Centrum van Kortenberg. Reinhilde heeft een zeer gevarieerd oeuvre met zowel werken op basis
van olieverf, aquarel als acryl. Iedereen is welkom op de vernissage op vrijdag 28 februari om
20 u.
Van vrijdag 28 februari tot en met zaterdag 5 april tijdens de openingsuren
Administratief Centrum, Kortenberg

(Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

Krokusvakantie

Joepie, het is weer vakantie!
Heb je zin om een week lang te ravotten met leeftijdsgenootjes? Dat
kan op speelplein ‘Alles Kids’! Tijdens de krokusvakantie, van 3 tot en
met 7 maart, slaat de speelpleinwerking haar tenten op in GC
Colomba. Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be.

Wie houdt van een (ont)spannende film kan op woensdag 5 maart
terecht in OC Berkenhof. Om 13.30 u. kunnen de kleuters er terecht voor
‘Spooktijd met Laban’ en om 15.30 u. kunnen de 6-plussers lachen met
‘Pudding T’. Na afloop trakteert de Gezinsbond met lekkere pannenkoeken. Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80.
De volledige info over de vakantie-initiatieven vind je op
www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Vakantieaanbod)

(De Bib i.s.m. het Jeugd Rode Kruis)
GEMEENTEBESTUUR

Jeugdboekenweek: Gevaar

Op zaterdag 22 maart ontvangt de Bib het Jeugd Rode Kruis. Dat
gebeurt in het kader van de Jeugdboekenweek, die dit jaar ‘gevaar’ als
thema heeft.
Eerst krijgen jullie een verhaal over brandwonden en hoe ze te verplegen. Daarna mag er ‘gevaarlijk’ geknutseld worden. Tenslotte mogen
jullie eens een echte ambulance van het Rode Kruis van binnenin bekijken en al jullie vragen afvuren op de chauffeur en zijn bijrijder.

Zaterdag 22 maart om 10 u.
De Bib
Leeftijd: 6 tot 8 jaar
(kinderen dienen vergezeld te worden
door een volwassene)
Gratis
Inschrijven: 02 755 22 80 of
uitbalie@kortenberg.be
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Ruben Donvil is de auteur van het boek ‘De grote oorlog op kleine
schaal: de gevechten aan de Getelinie in Oost-Brabant 1914’. Hierin
belicht hij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog vanuit Belgisch
gezichtspunt.

Een tweede veldslag kwam er
doordat de Duitse cavalerie
met het 17de dragonnerregiment tegen de Belgische
karabiniers-wielrijders stond.
De Duitsers vielen aan richting
Collectie Ruben Donvil
spoorwegberm, waar de
Belgen zaten. Ze wilden de Belgische kanonnen op de Mettenberg en
de Bokkenberg uitschakelen.

Op 31 juli 1914 mobiliseerde België en op 4 augustus brak het Duitse
leger door de broze Belgische grens. De forten van Luik verzetten zich
hevig en daardoor werden de Duitsers gedwongen om hun zwaarste
geschut aan te voeren. Achter de Gete werd een Belgische verdedigingslijn georganiseerd. Hier vonden drie veldslagen plaats te OrsmaalGussenhoven, Halen en Sint-Margriete-Houtem.

De derde veldslag, de slag van Halen, was in West-Europa de laatste
slag waar de cavalerie een stormloop te paard met blanke sabel deed.
Halen bleef hierdoor het bekendst in de geschiedenis met de Slag der
Zilveren Helmen. De Duitse kanonnen werden gericht op de
IJzerwinningsboerderij. De Belgen namen deze hoeve in en wonnen de
slag van Halen.

In Orsmaal-Gussenhoven was een belangrijke Gete-oversteekplaats.
Daar vochten de 3de lanciers-wielrijders van het Belgisch leger. De
Belgische luitenant Halleux sneuvelde daar. Het Duitse plan was duidelijk: de Gete oversteken langs de brug van Halen. De Belgen wilden de
brug van Halen opblazen om het Duitse leger tegen te houden. Dit
mislukte echter door de slechte springstof. De Duitsers namen de stad
Halen in.

Hoe het verder afliep is een ander verhaal. Als je de militair-historische
details van deze episode van Wereldoorlog I wil horen van een deskundig historicus en een boeiend verteller ben je van harte welkom.

GEMEENTEBESTUUR

Nacht van de Geschiedenis

Ruben Donvil over W.O.I in Oost-Brabant

Dinsdag 25 maart om 20 u.
De Bib, Kortenberg
€ 5, drankje inbegrepen
Info: 02 755 22 90 of uitbalie@kortenberg.be

(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Leer fietsen!

Heb je nooit de kans gekregen om te leren fietsen, of heb je nog nooit
geoefend in het verkeer? Wij helpen je graag op weg! Samen met onze
begeleiders leer je op je eigen tempo fietsen.
Onder het motto ‘het loopt op wieltjes’ bieden wij volwassenen de
mogelijkheid aan om op een rustige manier te leren fietsen.
Heb je geen eigen fiets: geen nood! Je kan een van de fietsen van de
fietsschool Vlaams-Brabant gebruiken.
Dinsdag 25 maart, 1, 8 en 15 april van 19 tot 21 u.
Site Colomba
€ 10
Info en inschrijven: uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 87

(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Start to Mountainbike
Deze reeks is voor de mountainbiker
met geen of een beetje ervaring. In
10 lessen leer je alle technische
aspecten van mountainbiken kennen en bouw je je conditie op.

Thema’s die aan bod komen zijn:
fiets afstellen, onderhoud, fietsbehendigheid, traptechniek, parcours
lezen, trail, klimmen en dalen,…
Elke maandag van 19 tot 21 u. vanaf 28 april t.e.m. 30 juni
Vertrek Sporthal Kortenberg
€ 40
18+
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be
Info: sportdienst@kortenberg.be of 02 755 22 87
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GEMEENTEBESTUUR

Inschrijvingen vakantie-initiatieven zomervakantie

Als de schooldeuren gesloten zijn, neemt de vakantiewerking van de
gemeentelijke vrijetijdsdienst het roer in handen. Hieronder vind je een
overzicht van de vakantie-initiatieven die zij in petto hebben. De
vakantiewijzer met uitgebreide informatie hebben de kinderen op
school meegekregen. Wie geen exemplaar ontving, kan een vakantiewijzer verkrijgen aan de UiTbalie in de Bib.

De inschrijvingen starten op zaterdag 15 maart om 10 u.
Inschrijven doe je via www.kortenberg.grabbis.be.
Om alles vlot te laten verlopen maak je best op voorhand al een
gezinsaccount aan.

Cultuur
Creastage
Circusstage
Musicalstage

07/07 – 10/07
28/07 – 01/08
04/08 – 08/08

° 2002 - 2007	GC Colomba
° 2002 - 2007	GC Colomba
° 1996 - 2007	GC Colomba

Alle info op www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Vakantieaanbod)
Contact: vakantiewerking@kortenberg.be – 02 755 22 83

Jeugd
Speelplein ‘Alles Kids’
Speelplein themaweek:
Olympische spelen
Speelplein themaweek: Circus
Tienerwerk ‘The A-teens’

30/06 – 29/08 ° 2002 – 2008 Scoutslokalen
28/07 – 01/08 ° 2002 – 2008 Scoutslokalen
25/08 – 29/08 ° 2002 – 2008 Scoutslokalen
30/06 – 29/08 ° 1998 - 2001 Scoutslokalen

Grabbelpas: Theaterkringloop
Grabbelpas: Boerderijdag
Grabbelpas: Metseldag
Grabbelpas: Glas graveren
& raketten maken
Grabbelpas: Dj-dag
Grabbelpas: Technopolis
Grabbelpas: Vechtsportdag
Grabbelpas: Gebroeders Lumière
Grabbelpas: Slotfeest

01/07
08/07
15/07

° 2004 - 2007	GC Colomba
° 2002 - 2008 ‘t Silsomhof
° 2002 - 2008	GC Colomba

22/07
29/07
05/08
12/08
19/08
29/08

° 2002 – 2004	GC Colomba
° 2002 – 2004	JH ‘t Excuus
° 2002 – 2008 Technopolis
° 2002 – 2008	GC Colomba
° 2002 – 2004	GC Colomba
° 2002 – 2008 Scoutslokalen

Sport
Omnisportkamp 1
Tienersportkamp
Omnisportkamp 2
Voetbalstage
Omnisportkamp 3

30/06 – 4/07
14/07 – 18/07
22/07 – 25/07
04/08 – 06/08
18/08 – 22/08

° 1998 – 2008
Sporthal Colomba
° 1998 - 2001 Vertrek: Sporthal Colomba
° 1998 – 2008
Sporthal Colomba
° 2004 – 2007
Site Colomba
° 1998 – 2008
Sporthal Colomba

Alle info op www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Vakantieaanbod)
Contact: vakantiewerking@kortenberg.be – 02 755 22 87

Alle info op www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Vakantieaanbod)
Contact: vakantiewerking@kortenberg.be
02 755 22 85
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(Toerisme Dijleland)

Dijlelandse streekwandelingen 2014
Verken het mooie Dijleland onder leiding van een Dijlelandse topstreekgids! Deze ambassadeurs nemen je op sleeptouw naar pakkende plekjes. Dit jaar staan er verschillende activiteiten in het teken van de ‘Groote
Oorlog’. De wandelingen vinden steeds plaats op woensdagnamiddag,

starten om 14 u. en duren ongeveer drie uren. De wandeling in Overijse
wordt herhaald op zondag en start dan om 14.30 u.
Draag aangepast schoeisel want veld- en boswegeltjes kunnen soms
modderig zijn. Je betaalt niets voor enkele uurtjes magisch Dijleland!

Programma eerste helft 2014
Wanneer	Waar	Vertrekpunt	Adres
12 maart	Nossegem
Sint-Lambertuskerk
Driesplein 1
26 maart Wezembeek-Oppem	GC De Kam
Beekstraat 172
9 april
Korbeek-Dijle
Sint-Bartholomeuskerk
Korbeekse Kerkstraat 1
23 april
Haacht
Parking Brasserie Brouwershof Provinciesteenweg 10
14 mei
Boortmeerbeek
Heilige Familiekerk
Biststraat
28 mei
Hoeilaart
Parking gemeentehuis	Jan Van Ruusbroecpark 1
11 juni
Overijse
Bezoekerscentrum DRU!F
Waversesteenweg 2
15 juni
Overijse
Bezoekerscentrum DRU!F
Waversesteenweg 2
25 juni
Sint-Joris-Weert
Sint-Joriskerk
Leuvensestraat 5
(Ouderraad gemeentelijke basisschool De Regenboog
i.s.m. De Bib)

Faalangst, weg ermee! Zelfvertrouwen,
kom op ermee!
Lezing van Ilse De Witte
Kinderen staan de dag van vandaag vaak onder druk. Ze moeten resultaten halen op school, ze moeten meekunnen in de sportclub, de
muziekles, ... - noem maar op. De prestatiedruk op onze kinderen is erg
hoog en wordt onder meer bepaald door de opvattingen en verwachtingen van de omgeving. Kinderen die moeite hebben met deze prestatiedruk denken vaak: Dat lukt me nooit! Ik kan dit niet! Ik zal het nooit
kunnen!
(Cultuurdienst i.s.m. Werkgroep beeldende
Kunst)
GEMEENTEBESTUUR

Kortenbergse Kunstkabinetten
2015

Driejaarlijks organiseert de Werkgroep Beeldende Kunst van Kortenberg
de ‘Kortenbergse Kunstkabinetten’, een kunsttentoonstelling die iedere
keer een ander thema belicht. Met als thema ‘Slowart’ wordt er voor de
editie van 2015 gekozen voor een kunstroute in de omgeving van het
park van de Oude Abdij en de trage wegen van Kortenberg. Met ‘Slowart’
wil de werkgroep met mooie kunst de bezoeker doen vertragen en zelfs
even doen stilstaan. Men wil de kunstliefhebber even wegslepen uit de
drukte van de samenleving en uitnodigen tot reflectie, bezinning,
nadenken …

Meer info over deze wandelingen:
Toerisme Dijleland: 016 31 18 61,
info@toerismedijleland.be
of www.toerismedijleland.be

Ilse Dewitte deed veel onderzoek naar dit thema als orthopedagoge en
gedragstherapeute, verbonden aan de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Leuven. In de voordracht wordt aan de hand van concrete voorbeelden beschreven wat faalangst is en hoe je dit als ouder,
als leerkracht, als sporttrainer, ... kan herkennen. Er worden handvatten
aangereikt om het zelfvertrouwen bij kinderen op te krikken en faalangst te voorkomen en/of aan te pakken.

Donderdag 3 april om 20 u.
De Bib, Kortenberg
€ 5, drankje inbegrepen

Kunstenaars die interesse hebben
om deel te nemen kunnen zich
tot 1 mei 2014 registreren via
www.slow-art.be. In de maand
oktober wordt er een volledig
dossier verwacht over het kunstFoto: Evgenia Belyaeva
werk zodat in november de selectie van de deelnemende werken gemaakt kan worden.
De tentoonstelling zal lopen van zondag 10 mei tot zondag 27 september 2015. Daarom is het ook belangrijk dat de werken duurzaam en
weerbestendig zijn.
Info: cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83, www.slow-art.be
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Groot dansfeest '40 jaar danscursus'
Met Gery's Big Band
In het najaar van 1973 groeide in de schoot van het Bestuur van
vtbKultuur Zaventem (toen nog VTB-VAB Zaventem) de idee
om te starten met een danscursus. Op 18 oktober ging de eerste
beginnerscursus van start met leraars van het Dansinstituut
Walkiers. De danscursus groeide uit tot een vaste activiteit.
Later gingen de afdelingen Zaventem en Kortenberg de danscursus samen organiseren. Sinds enkele jaren is de danscursus
volledig overgenomen door vtbKultuur Kortenberg. Nog steeds
zijn het dansleraars van Walkiers die de dansen aanleren en
begeleiden in het GC Colomba te Kortenberg. Het succes mag
voor een groot deel toegeschreven worden aan het feit dat het
Dansinstituut Walkiers een van de weinige dansscholen in ons
land is die niet meedoen aan wedstrijden… en daar zijn zij fier
op. Ze leren iedereen graag correct dansen om er veel plezier
aan te hebben en om in de toekomst geen drempelvrees te hebben voor
de dansvloer.

(’t Wieltje)

Start nieuw fietsseizoen op zondag 2 maart!
Iedereen is hartelijk welkom bij wielertoeristenclub WTC 't
Wieltje Kortenberg vzw voor een nieuw fietsseizoen 2014. Van
de boodschappenfiets of elektrische fiets tot de gewone of ultralichte racefiets, van ontspannend recreatief tot steviger sportief,
er is voor elk wat wils. Volgens kruissnelheid in vijf verschillende
groepen maar vooral in een gezellige sfeer fiets je langs de
mooiste fietsroutes in onze regio. De club biedt je pechhulp
onderweg en een veilige gids aan de kop van elk peloton. Stijlvol
uitgerust in mooie clubkleuren en veilig gedisciplineerd op de
baan fietst elke groep richting einddoel. Een gezellig terrasje na de rit
zorgt voor de gepaste sfeer.

Info: www.wtc-twieltje.be

Zaterdag 1 maart om 20.30 u.
GC Colomba, Kortenberg
€ 12 uitsluitend in voorverkoop,
bij vtbKultuur Kortenberg of aan de UiTbalie in de Bib
Info: 0475 31 57 29, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg
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(55plus Kortenberg)

Van kust tot Kempen
Verteltheater – sagen, legendes en volksverhalen door Jacques Lesage
Jacques Lesage, geboren te Poperinge (1945) is al tientallen jaren actief
als acteur, regisseur, rondreizend verteller en woordkunstenaar in
Vlaanderen en Nederland. Hij is oud-leerling van Gerard Vermeersch,
gewezen docent aan het koninklijk conservatorium Gent. Hij was
nationaal laureaat van het Miry-Van Peenejuweel en van het Dr. Oscar
Degruyterjuweel voor voordrachtkunst en welsprekendheid.
Ben je geboeid door oude verhalen zoals die honderden jaren geleden
werden verteld? Een tiental sagen, legenden en volksverhalen, gekend
en minder gekend, passeren de revue. De acteur-verteller brengt ook
tientallen figuren tot leven. Grappig en verrassend, op een hedendaagse wijze met geregeld een stevige knipoog naar de actualiteit. Het
programma is voorbij voor je het weet.

55 Plus Kortenberg hoopt je te mogen verwelkomen op deze
uitzonderlijke, ontspannende en amusante avond.
Maandag 3 maart om 19.30 u.
OC Berkenhof
€ 6, koffie en stukje taart inbegrepen
Inschrijven verplicht: 02 305 84 22 of 02 759 56 85

(Femma Kortenberg)

(’t Akkosjeke)

Cadeautjes uit de keuken :
zoete lekkernijen

Tweedehandsbeurs babyen kinderkleding

Femma stelde een bijzondere verzameling van klassiekers samen, die de tand
des tijds hebben doorstaan, zoals macarons en bokkenpootjes. En moderne
recepten aangepast aan de smaak van
vandaag zoals pindakaasfudge, gemberkoekjes en speculaaspasta. Tijdens de
workshop krijg je ook tips over hoe je ze leuk kunt verpakken. Deze les
maakt deel uit van de reeks ‘Cadeautjes uit de keuken’.

Op zaterdag 15 maart organiseert 't Akkosjeke in GC Colomba van
10.30 tot 13.30 u. een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkleding
tot 16 jaar. Binnenbrengen en nazicht van de kledij gebeurt op vrijdag
14 maart van 15.30 tot 20 u. De afrekening gaat door op zondag 16
maart van 9.30 tot 10.30 u.

Dinsdag 11 maart van 19.30 tot 22.30 u.
OC De Zolder, Erps-Kwerps
€ 14, leden: € 7
Eventuele extra kosten worden ter plaatse afgerekend
Inschrijving en betaling vóór 8 maart:
femma.kortenberg@gmail.com
Info: www.femma.be/kortenberg,
02 759 96 64, 0476 655 327

Goed om weten: lijsten voor de verkoop in september 2014 zijn enkel
te verkrijgen op 15 maart! Er wordt enkel contant geld aanvaard.
Zaterdag 15 maart van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba, Kortenberg
Info: secretariaat@akkosjeke.be, www.akkosjeke.be

Zoeklicht · Kortenberg
maart 2014

24
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(vtbKultuur Kortenberg)

4de Pensenkermis

Vlaamse wijnen - wijn(proef)avond

wtc O.A. vzw organiseert een pensenkermis ter ondersteuning van de
wielerwedstrijd voor Junioren en Wielertoeristen op zaterdag 30
augustus 2014. Op het menu: witte en zwarte pensen met appelmoes
en brood en voor de allerkleinsten curryworsten en hamburgers

Door Babara Van Rymenant, sommelier conseil

Zaterdag 22 maart van 17 tot 22 u.
Café Vredezaal, Kruisstraat 44, Everberg
Info: www.wtcoa.be, wtcoa@telenet.be

In Vlaanderen zijn er een 60-tal wijnmakers actief in vijf erkende wijnstreken, mooi verspreid over het hele landsgedeelte. De Vlaamse
wijnen krijgen dus één van volgende kwaliteitslabels: Hagelandse wijn,
Haspengouwse wijn, Heuvellandse wijn, Vlaamse mousserende kwaliteitswijn of Vlaamse landwijn.
vtbKultuur laat een mooie selectie van Vlaamse wijnen op de proeftafel
verschijnen met een interessante theoretische omkadering. We beginnen met een stukje historiek, geven een woordje uitleg bij de Vlaamse
terroir, situeren vervolgens elke regio om tenslotte een overzicht te
geven van de verschillende druivenrassen en wijnstijlen.

Naaicursus uit ‘Het grote naaiboek’
Wil je deze zomer pronken met je zelfgemaakte elegante jurk? Of wil je
je (klein)dochter een plezier doen en een mooi jurkje voor haar maken?
Dan is deze workshop misschien iets voor jou!
Met een patroon uit het ‘Grote naaiboek’ van Femma gaan we onder de
kundige leiding van lesgeefster Els Van Winghe aan de slag in 3 lessen.
Deze reeks is mogelijk voor beginners met enige naai-ervaring.
Gevorderden ook welkom!
Het patroon is verkrijgbaar in kindermaten van
92 tot 176 en voor dames in maten 34 tot 54.
Voor elk wat wils!
De benodigdheden en het model worden later
op de website geplaatst. Het aantal deelnemers is beperkt!

Op zaterdag 24 mei bezoeken wij enkele Vlaamse wijnbedrijven (busuitstap).
Donderdag 27 maart om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 39 – leden: € 35
Info: 0475 31 57 29, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Maandag 17, 24 en 31 maart van 19.30 tot 22.30 u.
OC Berkenhof
Inschrijven via femma.kortenberg@gmail.
com
of 02 759 98 79 (Katrien)
Betaling vóór 10 maart 2014 op BE11 7343
4922 3348
€ 28, Femma- leden: € 18
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(Basisschool De Klimop)

(TC Leliehof)

Pastafestival

Tennisstages en -lessen voor jong
en oud

Op zaterdag 29 maart tussen 17.30 en 20.30 u. is iedereen welkom
op het pastafestival van basisschool De Klimop. Die avond hoeft niemand te koken! De Klimop presenteert een rijk gevuld buffet … met
liefde voor de school bereid!

Zaterdag 29 maart 17.30 en
20.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps.
Bestellen via de school: tel./fax: 02 759 64 59
Info: www.deklimop.net

Op maandag 21
april start TC Leliehof
een nieuwe lente-lessenreeks. De tennislessen
worden gegeven door gediplomeerde en gemotiveerde
lesgevers en zijn voor iedereen toegankelijk: jong en oud,
beginner en gevorderde. Materiaal en terrein worden steeds aangepast
volgens de leeftijd van de lesnemer.
Kinderen tussen 4 en 17 jaar alsook volwassenen kunnen tijdens de
zomervakantie bij TC Leliehof terecht voor een tennisstage.
De lessen gaan door op de terreinen van TC Leliehof,
Lelieboomgaardenstraat 60 in Erps-Kwerps.
Info: leliehof.tennisacademie.org,
martin.tennisleliehof@gmail.com,
www.tcleliehof.be

(TC Smashing)

Tennisstages tijdens de zomervakantie
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert TC Smashing in de zomer tennisstages voor de jeugd van 7-15 jaar (geboortejaar
1999 tot en met 2007). Ook dit jaar zullen ze twee keer een week stage geven: van 14 tot en met 18 juli en van 11 tot
en met 15 augustus. De stage loopt dagelijks van 9 tot 12 en van 13 tot 16 u. De kostprijs voor deze stage bedraagt 140
euro per persoon/week.
De kinderen brengen zelf hun lunchpakket mee. Het is mogelijk om drank aan te kopen tegen democratische prijzen.
Het supplement voor drankverbruik is te betalen op het einde van de lesweek.
Bij goed weer organiseert Tom Verbelen deze stage op de buitenterreinen in de Vissegatstraat 13-17 te Erps-Kwerps. Bij
slecht wordt er uitgeweken naar de polyvalante zaal in Erps-Kwerps.
Wil je deelnemen aan een van deze tennisstages, stuur dan een briefje naar Connie Gillis, Hofstraat 140, 3070 Kortenberg
of schrijf je in via e-mail: gillis.c@pg.com. Gelieve in te schrijven voor 15 mei 2014. Wanneer het maximum aantal is
bereikt zullen de inschrijvingen worden afgesloten.

Zoeklicht · Kortenberg
maart 2014

26
(Sterko Kortenberg)

Volleybalstages
Traditiegetrouw organiseert Volley Sterko
Kortenberg twee volleybalstages tijdens de
zomervakantie voor kinderen tussen 8 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 Blosoinitiators en trainers en ervaren spelers van de seniorenploegen van de
club. Om de kwaliteit van de stages te kunnen verzekeren, kunnen er
maar 32 personen per stage deelnemen.
Sterko’s troeven en aanbod zijn legio: jarenlange ervaring, democratische prijzen, altijd twee tot drie volledige velden beschikbaar, groepsindeling naargelang volleybalniveau, maximaal 8 kinderen per begeleider, maximaal 32 inschrijvingen per stage, erkende en ervaren begeleiders en trainers, ongevallenverzekering, elke deelnemer krijgt een map
met technische uitleg, spelregels en andere informatie, catering.

7 tot en met 11 juli en 11 tot en met 15 augustus
Sporthal Colomba
€ 145 per stage, clubleden: € 95
€ 10 korting indien er voor beide weken wordt ingeschreven
€ 25 korting voor leden van andere volleybalclubs
€ 15 korting voor Sporta-leden
Info en inschrijven: www.volleybalstages.be, stages@sterko.be,
Koen Flamant: 0485 13 13 77, fax: 02 791 54 79

Deelnemers voorzien sportkledij, goede sportschoenen en boterhammen voor ’s middag.

Jaks !

(JH Den Uyl)

JH Den Uyl zkt bestuursleden
Het doet ondertussen al een tijdje de ronde, maar JH Den Uyl zit met een
bestuursprobleem. Het huidige bestuur heeft jarenlang geweldige
tijden beleefd. Er zijn schitterende evenementen georganiseerd, waar de
champagnefuif van dit jaar zeker een voorbeeld van was.
Ben jij tussen 16 en 99 jaar en zou jij je willen engageren voor het dorp
en voor Den Uyl, laat het dan zeker weten via yorrick.pinte@gmail.com.
Het bestuur zal zoveel mogelijk begeleiding voorzien om de overgang

makkelijk te maken. Blijf ook zeker de facebookpagina in het oog
houden over hoe deze zaak vordert.
Dus, interesse?
Laat het weten!
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werkt u met vrijwilliGers
die voor uw orGanisatie iets
ST RA FS doen of deden?
Stuur onS hun Verhaal en maak kanS op
300 EuRo Voor uw organiSatie!

wat stuurt u ons?
U beschrijft kort waarom u uw vrijwilliger zo straf vindt. Dit
kan iets kleins of groots zijn: omdat hij zijn engagement met
uitzonderlijk veel liefde en passie doet, omdat hij al heel lang
vrijwilligt, omdat hij dankzij zijn inzet een schijnbaar onhaalbare
opdracht tot een goed einde bracht,... Kortom, we zijn op zoek naar
verhalen waarop mensen reageren met ‘Da’s straf!’

Prijs
De provincie beloont de
10 Vlaams-Brabantse
organisaties met het
strafste vrijwilligersverhaal
elk met 300 euro.

meedoen

?

kan tot 30 juni 2014 op
www.VlaamSBraBant.Be/Straf

V.U. Provincie Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 - 3010 Leuven
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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

van vr 28/02/14 tot
za 05/04/14

Cultuurdienst

Expo Reinhilde de Leyn

Administratief Centrum Kortenberg cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83

za 01/03/14 om 20:00

vtbKultuur Kortenberg

Groot dansfeest n.a.v. 40
jaar danscursus (orkest 20
muzikanten)

GC Colomba

02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 12
uitsluitend in VVK

zo 02/03/14 van 11:30
tot 14:00

Chiro Erps-Kwerps

Chirorestaurant

Polyvalante zaal Erps-Kwerps

www.chiro-ek.be

van 02/03/14 tot
12/10/14

WTC 't Wieltje Kortenberg Start nieuw fietsseizoen
vzw

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

www.wtc-twieltje.be, wielertoeristen: € 45,
recreatiefietsers: € 20, volgende clubleden
binnen zelfde familie: € 15

ma 03/03/14 van
19:30 tot 21:30

55plus Kortenberg

Van kust tot Kempen

OC Berkenhof

www.55pluskortenberg.be, € 6

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

KVLV Everberg wandelt!

Vertrek: Parking
Gemeentehuisstraat, Everberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be, iedere maandag
van maart

woe 05/03/14 om
14:00

De Bib

Voorlezen én knutselen in
de bib

De Bib

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

woe 05/03/14 om
13:30 en 15:30

Cultuurdienst

Filmnamiddag 'Spooktijd
met Laban' en 'Pudding T'

OC Berkenhof

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

do 06/03/14 van 13:30
tot 16:30

KVLV Everberg

Creatief in de Hobbyclub!

OC Everberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be

do 06/03/14 van 19:45
tot 22:00

Femma Erps-Kwerps

Dansles 'Party vibes'

OC De Zolder

02 759 85 25 (tussen 19:00 en 22:00),
kpt@skynet.be,
www.femma.be/erps-kwerps,
€ 5, leden: € 3

vrij 07/03/14 van 14:00 Femma Kortenberg
tot 15:00

Power Wandelen

GC Colomba

0485 359797,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg, € 20, leden:
€ 15, iedere vrijdag van maart

za 08/03/14 om 19:30

KWB

Quiz Algemene Kennis

OC Berkenhof

rene.verbelen@hotmail.com, € 20

za 08/03/14 van 07:45
tot 20:30

vtbKultuur Kortenberg

Monumentenuitstap
Limburg

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg;
€ 56, leden: € 51

zo 09/03/14 van 09:30
tot 12:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 10 km
Kortenberg

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

van 10/03/14 tot
16/03/14

Milieudienst

Zwerfvuilactie 2014

Milieudienst, sonja.branson@kortenberg.be,
02 755 22 65
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Wat

Waar

Info

van 10/03/14 tot
Jump-up vzw
19/05/14, ma om 18:00

Kleuterinitiatie:
Ropeskipping

GC Colomba

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

di 11/03/14 van 19:30
tot 22:30

Femma Kortenberg

Cadeautjes uit de keuken :
zoete lekkernijen!

OC De Zolder

02 759 96 64,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg,
€ 14, leden: € 7

di 11/03/14 van 18:00
tot 20:30

Rode Kruis Kortenberg

Van harte welkom op onze
bloedinzameling

Polyvalente zaal van Rusthuis O.L.V. bloed@kortenberg.rodekruis.be,
Lourdes, Dorpsplein, Erps-Kwerps nelly_410@hotmail.com

di 11/03/14 van 20:00
tot 21:00

KVLV Everberg

Een jurkje maken? Makkelijk! Parochiezaal, Annonciadenstraat,
Everberg

02 759 31 44, sien.beyens@telenet.be,
www.kvlv-everberg.be, reeks van vier
lessen.

di 11/03/14 van 19:30
tot 22:00

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

Infoavond: depressie,
programma voor
familieleden, partners en
andere mantelzorgers

OC Berkenhof

0491 996 226 of 0491 996 224,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
€ 50, voordeeltarief mogelijk, reeks van 7
dinsdagen

di 11/03/14 van 20:00
tot 22:00

Dienst Welzijn

Reclame, we zijn er vet mee

De Bib

uitbalie@kortenberg.be,
welzijn@kortenberg.be, gratis

woe 12/03/14 om
14:00

Toerisme Dijleland

Streekwandeling

Vertrek: Sint-Lambertuskerk,
Nossegem

www.toerismedijleland.be, 016 31 18 61,
info@toerismedijleland.be

vrij 14/03/14 van 20:00 vtbKultuur Kortenberg
tot 22:00

Japan, tempels,
heiligdommen en tuinen beeldreportage

OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg;
€ 6, leden: € 5

za 15/03/14 van 15:00
tot 22:00

Turn en Dans Everberg

'Zap naar TeDE TV'

OC Everberg

turnendans_everberg@hotmail.com,
www.turnendanseverberg.be,
€ 6, 4-12 jaar: € 3, <4/ gratis

za 15/03/14 van 10:30
tot 13:30

't Akkosjeke

Tweedehandsbeurs Baby- en GC Colomba
Kinderkleding

secretariaat@akkosjeke.be,
www.akkosjeke.be

zo 16/03/14 van 10:00
tot 13:00

Bonzaï

Bonzaï in de Oude Abdij: een Oude Abdij, Abdijdreef 22,
open deur naar Pasen
Kortenberg

www.bonzaiwerking.be

zo 16/03/14 van 09:00
tot 18:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Dagtocht 20 km te
Antwerpen

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

02 759 69 13, www.witlooftrekkers.be

zo 16/03/14 om 14:00

Milieudienst

Workshop upcycling:
'ecochique juwelen'

Administratief Centrum, zaal
Blauwgrond

Milieudienst, sonja.branson@kortenberg.be,
02 755 22 65, gratis

ma 17/03/14 van 19:30 Femma Kortenberg
tot 22:30

Naaicursus uit 'Het grote
naaiboek'

OC Berkenhof

02 759 98 79,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg,
€ 28, leden: € 18, reeks van 3 maandagen

do 20/03/14 van 20:00
tot 22:00

CM Kortenberg

Allergie: van niezen tot
puffen

Parochiezaal, Annonciadenstraat,
Everberg

02 257 95 70, leuven@cm.be,
www.cm.be/agenda

do 20/03/14 van 19:30
tot 22:30

Femma Erps-Kwerps

Koken voor elke dag

OC De Zolder

02 759 98 60, jeanninegoens@hotmail.com,
www.femma.be/erps-kwerps, € 24, leden:
€ 15 (drankje inbegrepen)

za 22/03/14 om 10:00

De Bib

Jeugd Rode Kruis in de Bib

De Bib

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80, gratis

za 22/03/14 van 17:00
tot 22:00

wtc O.A. vzw

Pensenkermis

Café Vredezaal, Kruisstraat 44,
Everberg

wtcoa@telenet.be, www.wtcoa.be

zo 23/03/14 van 10:00
tot 11:00 en van 11:30
tot 12:30

Kunstacademie Zaventem Piano-Lala concert
- Kortenberg

OC Berkenhof

piano.zaventem@gmail.com,
www.academiezaventem.be

Zoeklicht · Kortenberg
maart 2014

30
Organisator

Wanneer

Wat

Waar

Info

zo 23/03/14 van 09:30
tot 12:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 8 km te
Kampenhout-Relst

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

02 759 87 19, www.witlooftrekkers.be

zo 23/03/14 van 07:45
tot 20:00

vtbKultuur Kortenberg

KnipoogDag Brugge daguitstap

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 35, leden:
€ 32

di 25/03/14 van 19:00
tot 21:00

Sportdienst

Leer fietsen! - fietsschool
voor volwassenen

Site Colomba

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 87, € 10
voor reeks van 4 lessen

di 25/03/14 van 20:00
tot 22:00

Erfgoedhuis Kortenberg
i.s.m. Davidsfonds ErpsKwerps en de Bib

Nacht van de Geschiedenis
- het leven in Oost-Brabant
in WO I

De Bib

www.davidsfonds.be, € 5

woe 26/03/14 van
18:00 tot 20:30

Rode Kruis Kortenberg

Van harte welkom op onze
bloedinzameling

GC Colomba

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

woe 16/03/14 om
14:00

Toerisme Dijleland

Streekwandeling

Vertrek: GC De Kam, Beekstraat
172, Wezembeek-Oppem

www.toerismedijleland.be, 016 31 18 61,
info@toerismedijleland.be

woe 26/03/14 van
09:00 tot 11:00 en do
27/03/14 van 09:00 tot
11:00

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

Bloemschikken

OC Berkenhof

0491 996 226,02 755 23 20, chris.
vanopstal@ocmwkortenberg.be,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
€ 19,70

do 27/03/14 van 20:00
tot 23:00

vtbKultuur Kortenberg

Vlaamse wijnen wijn(proef)avond

OC Berkenhof

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

do 27/03/14 van 13:45
tot 17:45

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

Dansnamiddag voor
senioren

GC Colomba

02 755 22 86, www.kortenberg.be,
welzijn@kortenberg.be

do 27/03/14 van 19:00
tot 22:00

Femma Erps-Kwerps

Café creatief

OC De Zolder

02 757 29 06, chrdemuynck@gmail.com,
www.femma.be/erps-kwerps

za 29/03/14 om 19:00

Turnkring DKS

DKS's got talent

OC Atrium

turnkring@dekrakendespieren.be,
VVK: € 6, kassa: € 7

za 29/03/14

KVLV Everberg

Met KVLV Everberg naar de
Goed Gevoel Ladies Fair

Vertrek: Parking
Gemeentehuisstraat, Everberg

www.kvlv-everberg.be

za 29/03/14 om 17:30

Basisschool De Klimop

Pastafestival

Polyvalente zaal, Erps-kwerps

02 759 64 59, deklimop@kortenberg.be,
www.deklimop.net

zo 30/03/14 van 15:00
tot 17:00

vtbKultuur Kortenberg

Zondagmiddagconcert Nob
in het PSK Brussel

Vertrek: Station Kortenberg

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

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

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Everberg
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
burgerlijkestand@kortenberg.be 02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be 02 755 22 30
communicatie-it@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 80
financien@kortenberg.be 02 755 22 50
gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be 02 759 98 28
jeugddienst@kortenberg.be 02 755 22 85
kinderopvang@kortenberg.be 02 751 43 22
meldingen@kortenberg.be 02 755 22 40
milieu@kortenberg.be 02 755 22 67
OCMW: info@ocmwkortenberg.be 02 755 23 20
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
openbarewerken@kortenberg.be 02 755 22 70
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sportdienst@kortenberg.be 02 755 22 87
stedenbouw@kortenberg.be 02 755 22 60
toerisme@kortenberg.be 02 755 22 80
UiTbalie@kortenberg.be 02 755 22 80
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
zoeklicht@kortenberg.be 02 755 22 40
website@kortenberg.be 02 755 22 40

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de
UiTdatabank.be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar
deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
invulformulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De
precieze instructies en de invulformulieren vindt u op de gemeentelijke
webstek: www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 februari gebeuren voor het aprilnummer, en ten
laatste op 25 maart voor het meinummer. Deze deadlines zullen strikt worden
toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij
een bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur
deze naar zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s
doorstuurt, betekent dit dat u ons de toestemming
geeft om deze te publiceren in Zoeklicht, en dit op de
plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het
meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 u. tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 u. tot 19 u.
Donderdag: van 10 u. tot 19 u.
Vrijdag: van 13 u. tot 19 u.
Zaterdag: van 10 u. tot 13 u.
Burgerzaken
Elke werkdag: van 9 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 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 tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 tot 16 u.
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
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg,
Stien Pardon en Gasparina de Laat
Druk
IPM printing nv, Nestor Martinstraat 40, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFC

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 april 2014. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 februari 2014 worden ingediend.
Voorstellen voor het meinummer van Zoeklicht moeten ten laatste op 25 maart
2014 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 3 maart 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.

e Kruis
et Jeugd Rod
h
t
e
m
n
e
k
a
nism
art om 10 u.
tselen en ken
a
u
n
m
k
2
’
2
k
ij
g
rl
a
a
a
rd
v
zate
’Ge
ergse Bib op
in de Kortenb

