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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

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

Huisvuilkalender

Maandag 7 april: snoeihout
Dinsdag 8 april: huisvuil
Vrijdag 11 april: papier en karton
Dinsdag 15 april: pmd en gft
Dinsdag 22 april: huisvuil
Dinsdag 29 april: pmd en gft

Reiniging Leuvensesteenweg centrum
Kortenberg
Maandag 28 april

Gratis fietsgraveren

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).

Woensdag 2 april van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Wachtdienst dierenartsen

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.

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
5-6 april: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
12-13 april: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
19-20-21 april: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
26-27 april: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67



Gratis veiligheidsadvies woning

Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
12-13 april: 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 7 april van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Hensmans van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is gratis.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 11.45 u.
gratis terecht bij de Sociale Dienst van het OCMW. Bij voorkeur
vooraf contact opnemen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

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

Ombudslijn gemeente

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
Het verslag van de gemeenteraad van 10 maart 2014 leest u in het meinummer van Zoeklicht.

Volgende gemeenteraad
Maandag 5 mei 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
Op welke toelagen hebt u recht?
GEMEENTEBESTUUR

Personen die het financieel wat moeilijker hebben, kunnen rekenen op de gemeente. Er zijn een aantal toelagen waar u onder bepaalde voorwaarden
van kunt genieten. We zetten ze hier op een rijtje.
Terugbetaling telefoonkosten
De tussenkomst bedraagt maximaal 30 euro per jaar en wordt niet of
niet meer verleend als de begunstigden kunnen genieten van een
identieke tussenkomst vanwege één of ander publiek- of privaatrechtelijk organisme.
Voor wie?
• Personen die op 1 januari 2013 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Kortenberg
• Personen die genieten van het sociaal telefoontarief en die de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben of gehandicapt en ten volle 18 jaar
zijn ( 66% blijvend gehandicapt) op 31 december 2013
Hoe aanvragen?
• De tussenkomst moet aangevraagd worden tijdens de maand
april door middel van het aanvraagformulier en op voorlegging
van de nodige bewijsstukken (telefoonfactuur waarop duidelijk
wordt vermeld dat betrokkene recht heeft op het sociaal telefoontarief). Na goedkeuring van de aanvraag volstaat het om elk jaar
de eerste telefoonfactuur in te dienen.
• De gerechtigden die de tussenkomst reeds via de Provincie
Vlaams-Brabant kregen, zullen niet opnieuw een aanvraag moeten indienen. Hun dossier wordt overgenomen door de gemeente.
Deze tussenkomst zal jaarlijks uitgekeerd worden voor zover de
gemeenteraad de nodige kredieten heeft voorzien in de begroting
van het betrokken dienstjaar.
Iedere betwisting omtrent de toepassing van dit reglement zal
beslecht worden door het college van burgemeester en schepenen.

Sociaal-pedagogische toelage
Ouders die hun kind met een zware handicap (1-25 jaar) thuis verzorgen, komen in aanmerking voor een toelage van € 200 per jaar.
Voorwaarden
• op 1 januari 2014 minstens één jaar in Kortenberg wonen
• minstens 66% invaliditeit kunnen bewijzen (getuigschrift dokterspecialist volstaat)
• netto-belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan 19.381,48 euro
(+ 3.718,4 euro per persoon ten laste). Een fotokopie van het aanslagbiljet geldt als bewijs.
Hoe aanvragen?
Wie denkt in aanmerking te komen voor de toelage, kan een schriftelijke aanvraag richten tot de burgemeester van Kortenberg
(Administratief Centrum, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg).
Aanvragen indienen tijdens de maand april.

Meer info: dienst Burgerzaken, 02 755 22 30,
burgerzaken@kortenberg.be
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DifTar en de sociale correcties: waar hebt u recht op?
GEMEENTEBESTUUR

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

Brochure ‘Kies-keurig 2014’ van Toemeka
Op 25 mei 2014 kiezen we een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. Vijf jaar lang kunnen de verkozenen beslissen,
besturen en dus veel waarmaken. Voor u, die mag kiezen, is het dus van belang om dat heel bewust te doen. Vindt u politiek
en verkiezingen soms moeilijk te volgen en te begrijpen? Vraagt u zich wel eens af waar het in verkiezingen nu eigenlijk over
gaat? De brochure ‘Kies-keurig 2014’ van Toemeka vzw maakt u wegwijs in alles wat u moet weten over deze verkiezingen.
Alles wordt stapsgewijs en visueel toegelicht. U kunt de brochure bestellen op www.toemeka.be. Kostprijs: € 1,5 + verzendingskosten
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Bij volmacht stemmen
In België geldt de stemplicht. Echter, indien u zich op de dag van de
verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om uw stem uit
te brengen, kunt u toch stemmen door een volmacht te geven aan een
andere kiezer.
In welke gevallen?

Reden

Voor te leggen attest

Ziekte of gebrekkigheid

Medisch attest

Beroeps- of dienstredenen

Attest van de werkgever

Studieredenen

Attest van de onderwijsinstelling

Verblijf in buitenland wegens vakantie

Vaststelling door de burgemeester na het voorleggen van bewijsstukken of een verklaring op
eer bij de burgemeester

Uitoefenen beroep schipper, marktkramer of
kermisreiziger

Attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in de bevolkingsregisters is
ingeschreven

Toestand van vrijheidsbeneming

Attest van de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt

Geloofsovertuiging

Attest van de religieuze overheid

Aan wie kunt u volmacht geven?
U kunt uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag
slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had
moeten stemmen.
Opgelet: Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en
geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de
Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een
kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie
mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.)

Wat moet u als volmachtgever doen?
Als volmachtgever moet u het volmachtformulier invullen. Dit formulier vindt u op www.verkiezingen.fgov.be of verkrijgt u gratis bij de
dienst Burgerzaken in het Administratief Centrum. Het formulier is
eenvoudig in te vullen en er moet alleen een attest worden toegevoegd.
In alle gevallen kunt u deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel indien u op vakantie vertrekt, moet u deze volmacht
minstens 1 dag op voorhand geven.
Wat moet de volmachtdrager doen?
De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het stembureau waar
u normaal gezien had moeten stemmen. Om de volmacht te kunnen
gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben:
• het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
• het bijbehorend attest;
• zijn eigen oproepingsbrief;
• en zijn eigen identiteitskaart.
Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over uw
oproep om te weten naar welk stembureau hij moet gaan.
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Ruimtelijke Ordening
Verplichte dakisolatie
Op 1 januari 2015 treedt de Vlaamse dakisolatienorm in werking. Deze
norm geldt voor alle zelfstandige woningen in het Vlaamse Gewest en
zal dus toegepast worden op eengezinswoningen, appartementen en
studio’s maar niet op kamers. Zowel woningen die door de eigenaar zelf
bewoond worden als huurwoningen moeten voldoen. Geleidelijk aan
zal het ontbreken van dakisolatie zwaarder doorwegen op de globale
beoordeling van de woningkwaliteit. Hierdoor zal vanaf 2020 de afwezigheid van dakisolatie volstaan om een woning ongeschikt te laten
verklaren, waardoor ze ook niet meer verhuurd mag worden.
De minimum isolatiewaarde (Rd-waarde van 0,75m²K/W) komt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4 cm (dit verschilt naargelang het materiaal dat wordt gebruikt). Daken kleiner dan
2 m² zijn vrijgesteld en als de zolder onbewoond is, mag ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping geïsoleerd worden.

Hoewel deze norm pas in werking treedt in 2015, wacht u best niet te
lang, aangezien u nu nog beroep kunt doen op premies en fiscale voordelen:
• federale belastingvermindering van 30% indien geplaatst door een
aannemer (max. 3.010 euro) en indien de isolatiewaarde minstens
2,5 Rd bedraagt
• premie van Eandis afhankelijk van de isolatiewaarde en of de isolatie
zelf geplaatst wordt of door een aannemer: 3 tot 8 euro/m² (50%
hoger voor beschermde afnemers). De minimum isolatiewaarde
voor deze premie bedraagt 3,5 Rd
• woningen die verhuurd worden aan bepaalde doelgroepen of waarvoor de huurprijs minder dan 450 euro bedraagt komen in aanmerking voor een hogere premie van Eandis van 23 euro/m²
• provinciale premie dak- en zoldervloerisolatie bij maatschappelijk
kwetsbare doelgroepen: 3 tot 8 euro/m² (Rd-waarde minstens 3,5)
• Vlaamse verbeteringspremie indien er ook dakwerken worden uitgevoerd.

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)

Zoeklicht · Kortenberg
april 2014

7

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

Infoavond ‘Een siertuin zonder gif’

De Milieuadviesraad en de milieudienst van Kortenberg organiseren in
samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant de infoavond ‘Een
siertuin zonder gif’.
Iedereen krijgt wel eens te maken met ongewenste kruiden of ongedierte in de tuin en dan grijpen we al wel eens naar de eenvoudigste
oplossing, chemische bestrijding. De gevolgen van het gebruik van deze
middelen zijn echter zeer groot, zowel voor het milieu als voor de mens.
Gelukkig bestaan er heel wat alternatieven! In een siertuin zonder gif
gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen. Preventief kan al veel gebeuren om plagen en ziektes te vermijden. Als u planten kiest in functie van
bodem en klimaat, bent u al een heel eind op de goede weg.
Een deskundige van het Comité Jean Pain brengt u volgend programma:
• Hoe kunt u preventief onkruid en plagen vermijden?
• Hoe trekt u natuurlijke vijanden aan?
• Hoe kunnen we met lastige gasten omgaan?

GEMEENTEBESTUUR

De lesgevers brengen de deelnemers hierover de kneepjes van het ‘vak’
bij. De nadruk ligt op preventieve maatregelen. U krijgt nuttige tips en
een overzicht van alternatieve technieken.
Praktisch:
Donderdag 24 april om 20 u.
Administratief Centrum, zaal Blauwgrond
Gratis
Info: sonja.branson@kortenberg.be of 02 755 22 65

Tuinieren voor bijen

Wilde bijen zijn geen verwilderde honingbijen. Het is een verzamelnaam
voor alle solitaire bijen en hommels. In België leven er in totaal maar liefst
375 soorten. De laatste jaren gaat de bijenpopulatie alarmerend snel achteruit. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn het gebruik van sproeistoffen en
de verarming van het moderne landschap. Door een combinatie van
stress, pesticidengebruik en een schrijnend voedseltekort zijn de bijenpopulaties vatbaarder geworden voor ziektes en parasieten.
De gemeente geeft alvast de aanzet door de bermen te beheren volgens
een goedgekeurd bermbeheerplan, waardoor de diversiteit aan planten
en bloemen in de bermen zal toenemen. In het park van de Oude Abdij
werd een bijenhotel geplaatst en door bepaalde zones van het park als
hooiland te beheren, zal ook daar spontaan een bloemenpracht ontstaan. De kringloopkrachten staan al jaren klaar met raad en daad om
ook u als inwoner bij te staan om uw tuin om te vormen tot een natuurlijke omgeving waar fauna en flora kunnen floreren.
Als inwoner kunt u zo immers ook uw steentje bijdragen en de bijen helpen.
Gladgeschoren gazons met een coniferenrij ernaast zijn niet echt aantrekkelijk voor bijen. Een meer natuurlijke tuin is dat wel. Met enkele kleine aanpassingen kan ook uw tuin een paradijs voor bijen worden. Met de juiste
plantenkeuze kan zelfs een kleine oppervlakte al heel wat opleveren.

Meer informatie bij de Koninklijke Vlaamse Imkerbond:
www.konvib.be
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Sterilisatie en castratie, ook voor uw huiskat!
In België zijn zwerfkatten geen echt wilde katten
meer. Het zijn huisdieren of de nakomelingen
daarvan die wegens omstandigheden op straat
leven. Schuwe en verwilderde zwerfkatten zorgen in vele gemeenten voor overlast. De zwerfkattenpopulatie wordt in Kortenberg op een
diervriendelijke en effectieve manier beheersbaar
gemaakt door sterilisatie en castratie.
Op 8 juni 2012 werd een meerjarenplan voor de
sterilisatie van huiskatten door de ministerraad
goedgekeurd waardoor sinds 1 september 2012
alle katten in Belgische asielen gesteriliseerd,
geïdentificeerd en geregistreerd moeten zijn voor
ze kunnen geadopteerd worden. Vanaf 1 september 2014 wordt deze maatregel naar kwekers en particulieren uitgebreid. Kwekers mogen enkel gesteriliseerde/ gecastreerde kittens verkopen aan particulieren en particulieren die kittens

weggeven moeten er eveneens voor zorgen dat
deze dieren zich niet kunnen voortplanten.
Een poes kan per jaar tot drie nestjes krijgen. Eén
kat zorgt op 16 maanden voor 36 nakomelingen.
Het is dus noodzakelijk de voortplanting van katten te reguleren, om te voorkomen dat er te veel
katten aan hun lot worden overgelaten en op straat
terecht komen. Ook katteneigenaren moeten zich
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid inzake
het zwerfkattenprobleem en hun huisdier laten
steriliseren/castreren.
Het steriliseren van een kattin vermijdt krolsheid,
ongewenste dekking, baarmoederontsteking, tumoren van eierstokken, eileiders, baarmoeder en minder kans op melkkliertumoren. Katers worden voornamelijk gecastreerd om karakterredenen
(sproeien, vechten en weglopen). Bespreek de procedure met uw dierenarts.

Inzamel- en ruilsysteem voor silobanden nu ook voor actieve landbouwers
Landbouwers gebruiken oude autobanden om de plastic folie over hun
veevoer of over hun gras- of maïskuil op zijn plaats te houden. Al vele
jaren kampen landbouwers met overtollige of beschadigde silobanden.
Zowel actieve landbouwers en landbouwers die hun activiteiten stopzetten of afbouwen kunnen een beroep doen op een inzamel- en ruilsysteem voor silobanden. Voor de inzameling wordt beroep gedaan op
een netwerk van gespecialiseerde bedrijven. Gemeenten en afvalintercommunales spelen geen rol bij deze logistiek. Het project loopt nog tot
en met december 2015. De financiële regeling is voor de verschillende
systemen anders:
• Het inzamelsysteem laat landbouwers toe bij de Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een aanvraag in te dienen voor de inzameling en verwerking van hun overtollige silobanden. Indien zij beantwoorden aan bepaalde criteria, krijgen zij een
tussenkomst in de kosten tot maximaal twee derde van de factuur.
Een landbouwer kan op dit systeem beroep doen voor een maximum van 500 silobanden. Het aantal behandelde dossiers is beperkt
tot 1500 per jaar en de aanvragen worden behandeld volgens het
‘eerst komt, eerst maalt’-principe.

• Het ruilsysteem betekent dat de landbouwer op eenvoudige aanvraag bij een hiervoor erkend afvaloperator zijn oude silobanden
kan inruilen voor nieuwe afvalbanden. De kosten voor deze ruiloperatie zijn ten laste van de landbouwer. OVAM noch Recytyre komen
in dit geval tussen in de kosten.

Meer info:
www.ovam.be/silobanden
www.recytyre.be
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Hét geheim van een vruchtbare tuin? Compost!
Koop geen kat in een zak, wel kwaliteitscompost
EcoWerf verkoopt voorverpakte compost in het
containerpark, Noodbosweg 100 in Kortenberg.
Voor een zak van 40 liter betaalt u 3 euro. Voor
het afhalen van compost in bigbags, met een
aanhangwagen of in bulk kunt u terecht bij het
milieubedrijf in Wilsele (Aarschotsesteenweg
210, 3012 Leuven). Grote hoeveelheden kunt
u ook aan huis laten leveren.

Geniet u ook zo van een weelderige bloementuin of snakt u
al naar zelf geoogste groenten en fruit? Zet uw groene vingers dan snel aan het werk en trakteer uw tuin op een laagje
compost. Want een dankbare tuin, die werpt zijn vruchten af!
Compost van EcoWerf is een bodemverbeteraar van hoogwaardige
kwaliteit, die qua samenstelling aan de strengste voorwaarden voldoet.
Daarom heeft deze compost een Vlaco-kwaliteitslabel. De compost
bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval, gras en bladeren en organisch
bedrijfsafval dat gedurende 5 weken omgezet wordt in een composteerhal. Nadien rijpt de gezeefde compost nog een vijftal weken na. Na
verschillende kwaliteitscontroles is hij gebruiksklaar.

Waarom compost gebruiken?
Compost ...
• v erbetert de bodemstructuur.
• v oorkomt bodemerosie.
• v erhoogt de waterreserve in zandgronden en verhindert de
uitdroging van de bodem.
• v erzorgt een goede drainage in zware gronden.
• installeert een natuurlijk afweermechanisme tegen bodemziekten.

Meer informatie over de samenstelling,
het gebruik of de aankoop van compost:
www.ecowerf.be of 016 28 43 00.
vernieuwt de humus in de grond.
activeert de microbiologische bodemfauna en -flora.
verbetert de wortelgroei.
werkt de bodemverzuring tegen.
vermindert meststofverliezen door uitspoeling.
voorziet de planten geleidelijk van de noodzakelijke
voedingsstoffen.
• versnelt de opwarming van de grond in het voorjaar: humusrijke
gronden zijn ‘vroege’ gronden.
•
•
•
•
•
•

Gebruik geen pesticiden
TIPS APRIL
• Mollen zijn nuttige dieren die leven van wormen en insectenlarven. Stel u eerst de vraag of de molshopen in uw tuin echt hinderlijk zijn
vooraleer u mollen bestrijdt. Wilt u ze toch weg:
• Steek plastic flessen zonder bodem omgekeerd in de gangen. Dit veroorzaakt gesuis in de gangen.
• Laat dag na dag 10 minuten lang (hemel)water in de ingang lopen.
• Plaats mollenvallen, deze vangen de mol levend in een kooi. Laat de mol in een ander gebied weer vrij.
• Maak bloembakken en bloempotten voor gebruik goed schoon, ontdoe ze van zoutresten en algengroei. Zo voorkomt u dat schimmels en
schadelijke ziektes de (nieuwe) planten kunnen aantasten.
• Last van onkruid tussen de bestrating of het terras? Haal dit gemakkelijk weg met een speciale staalborstel, een lange steel of een onkruidkrabber.
• Controleer het gras op rotte, kale of zieke plekken. Steek voor een snel resultaat de rotte of lelijke plek in een vierkant uit en zaai dit opnieuw
in, zo voorkomt u dat ongewenste planten zich in de kale plek gaan vestigen.
• Nodig nuttige insecten uit in uw tuin. April is het moment om nieuwe planten in de grond te steken. Denk dan aan bloeiende planten die de
nuttige insecten kunnen voorzien van voedsel zoals nectar en stuifmeel.
Meer tips: www.zonderisgezonder.be en www.ecologischlogisch.be
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Week van de valpreventie
GEMEENTEBESTUUR

Week van de valpreventie 21-27 april
‘Blijf actief, vermijd vallen!’ - Dans uw leven lang!

Vallen voorkomen is het belangrijkste. U moet blijven doen wat u
graag doet, maar voorzichtiger’. Dat zegt Janine Bischops, beter
bekend als Jenny uit de Vlaamse serie ‘Thuis’, die twee jaar geleden
een dubbele enkelbreuk opliep nadat ze ‘door zot te doen’ was gevallen. Janine behoort intussen al enkele jaren tot de groep van de
65-plussers.

Naar aanleiding van de week van de valpreventie stelde het
Dienstencentrum in samenwerking met de Seniorenraad en 55plus
Kortenberg het onderstaande programma samen. Maak wat tijd vrij
en neem een keer gratis deel aan één van deze activiteiten.

Vele mensen denken dat vallen onvermijdelijk hoort bij het ouder
worden en niet kan voorkomen worden. Dit is een misverstand. Niet
zo verwonderlijk aangezien ongeveer één op drie van de 65-plussers
en twee op vijf van de 75-plussers minimum 1 keer per jaar ten val
komt. Het is dan ook van groot belang om vallen ernstig te nemen
en tijdig te starten met maatregelen. Hoe jonger u start met preventie, hoe lager uw valrisico.

Dinsdag
22 april

Maandag
21 april

De beste remedie om valpartijen te voorkomen is lichaamsbeweging. Zorg dagelijks voor wat beweging: ga te voet naar de bakker,
doe lichte huishoudelijke taken of speel met de kleinkinderen. U
hoeft niet intensief te sporten, met dagelijks 30 minuten extra
beweging zorgt u voor een betere gezondheid. Wandelen, joggen,
zwemmen en fietsen bevorderen uw lichamelijke fitheid en uithoudingsvermogen. Zo daalt uw valrisico. Om uw evenwicht en spierkracht te verbeteren is het aangeraden om tweemaal per week 30
minuten extra oefeningen te doen zoals bijvoorbeeld turnen, ... Ook
dansen kan een positieve invloed hebben op uw evenwicht en spierkracht en het risico op een valpartij verlagen. Meer gerichte tips rond
lichaamsbeweging vindt u in de folder ‘Blijf actief, Vermijd Vallen’, via
www.valpreventie.be.
Gezondheidswandeling (55plus), vertrek om 14 u. op het De Walsplein
U kunt deelnemen aan de ‘Kleine wandeling’ waarbij op een matig tempo 3 à 5 km wordt afgelegd. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan de ‘Grote
wandeling’ voor kloeke stappers.

Fietstocht (55plus), vertrek om 14 u. op het De Walsplein
Keuze uit een korte en rustige fietstocht van ongeveer 20 km of een langere fietstocht van 25 à 30 km.
Badminton voor senioren (55plus), van 14 tot 15 u. in de gemeentelijke sporthal Colomba

Woensdag
23 april
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Tai Chi (Dienstencentrum) van 9 tot 12 u., OC Berkenhof, Blok A, Cultuurzaal
Door zich te richten op evenwicht, spiersterkte en uithouding is tai chi een ideale vorm van beweging voor valpreventie. Beginners van 9 tot 10 u.
Yoga (55plus) van 9 tot 10 u., OC Berkenhof, Blok B, lokaal 1.6
Yoga is een zachte gymnastiek waarbij rust en beheersing van de bewegingen samen met een mentaal evenwicht tot harmonie leiden.
Sportelgym (Dienstencentrum) van 9 tot 10 u., OC Berkenhof, Blok A, Cultuurzaal
Cardiovasculaire opwarming, stretchen, versoepelende en versterkende oefeningen voor de spiergroepen. Aandacht voor coördinatie, evenwicht,
uithouding, kracht en lenigheid.

Donderdag
24 april

Stoelengymnastiek (Dienstencentrum) van 10.15 tot 11.15 u., Serviceflats (Leuvensesteenweg 190), Ontmoetingsruimte
Veel oefeningen worden zittend op een stoel uitgevoerd waarbij elke spierbundel in uw lichaam aangesproken wordt. Ook komen er stapoefeningen
en oefeningen staand met steun op de stoel aan bod.
Infonamiddag ‘Loophulpmiddelen op straat’ (Dienstencentrum) van 13.30 tot 15 u., Serviceflats
(Leuvensesteenweg 190), Ontmoetingsruimte
Welke loophulpmiddelen bestaan er om het u gemakkelijker te maken om te bewegen? Zijn ze gemakkelijk in gebruik?
Hoe opent en sluit u een rolstoel zonder problemen? Deze hulpmiddelen worden tijdens deze sessie binnen en buitenshuis uitgeprobeerd. Voor deze activiteit dient u in te schrijven vóór 19 april.
Body en balance (55plus) van 14.30 tot 15.30 u., OC Berkenhof, Blok A, Cultuurzaal
Een unieke combinatie van onder meer yoga-, evenwichts- en relaxatieoefeningen waardoor u zowel geestelijk als lichamelijk leert ontspannen en
meer soepelheid en kracht opbouwt.

Vrijdag
25 april

Dansnamiddag (Seniorenadviesraad) van 13.45 tot 17.45 u., GC Colomba, Grote zaal
Iedere laatste donderdag van de maand verzamelen alle kwieke senioren van Kortenberg in CG Colomba voor de dansnamiddag.
Alle senioren gaan er uit de bol op Vlaamse levensliederen en muziek uit hun jeugd. De toegang is gratis en de drankprijzen zijn
zeer democratisch. Info: Dienst Welzijn, Michèle Geets, welzijn@kortenberg.be of 02 755 22 86
Infonamiddag ‘tips om vallen te voorkomen’ (Dienstencentrum), van 14 tot 16 u., Berkenhof, blok B, lokaal 0.6.
Tijdens het eerste gedeelte krijgt u praktische tips over valpreventie en een overzicht om gevaarlijke situatie bij u thuis te vermijden. Aan de hand van
concrete situaties wordt stilgestaan bij mogelijke oorzaken van valpartijen en hoe deze kunnen vermeden worden. Na deze info krijgt u ook nog de
kans om kennis te maken met de stoelgym.

TIPS

Algemene info rond valpreventie
Tijdens de warme maaltijden in het dienstencentrum en de dansnamiddag in Colomba vindt u op een infostand allerlei folders en praktische tips rond valpreventie.
Yogaclub Erps-Kwerps
De Yogaclub van Erps-Kwerps kan helaas niet deelnemen aan de week van de valpreventie. De vaste yoga-avond is op maandag - maar niet op
feestdagen en tijdens de schoolvakanties -, telkens van 19.30 tot 20.30 u. voor beginners en van 20.30 tot 21.30 u. voor gevorderden, in de turnzaal
van Gemeentelijke basisschool De Klimop, Kwerpsebaan 249 in Erps-Kwerps. U kunt wel vanaf 8 september bij hen terecht voor een proefles. Meer
info bij Godelieve, 02 759 46 41 of yogaclub.erpskwerps@gmail.com.
Seniorinas
Seniorendansgroep van Everberg die volksdansen uit verschillende landen en streken, van Vlaanderen tot Israël, zowel kringdansen als set-, kolom- of
squaredansen aanleert. Elke maandag van 19 tot 21 u. in de turnzaal van Gemeentelijke basisschool De Negensprong, Annonciadenstraat 1 in
Everberg. Opgelet: geen dansavond op maandag 21 april, wel op maandag 28 april. Meer info bij Gaby, 02 757 27 78 of gaby.leaerts@live.be.
Info en inschrijvingen:
Dienstencentrum - OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg
Geert Gevers: 0491 996 224 of dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
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Dienstencentrum Dry Coningen
(55plus en Dienstencentrum)

Infoavond: Voetproblematiek bij het ouder worden
Bij het ouder worden krijgen we allerlei kwaaltjes,
onder meer voetproblemen. Tijdens deze infoavond
komen volgende onderdelen aan bod:
• anatomie van de voet
• hallux valgus, hamertenen, jichtvoeten en
reumatische voet
• een korte opfrissing over valpreventie
• op aanvraag een voetmeting
• bekijken en eventueel passen van medische
schoenen (vrijblijvend)
U kunt tijdens deze sessie terecht met al u vragen over uw voetproblemen.

Praktisch:
Maandag 7 april om 19.30 u.
Dienstencentrum, OC Berkenhof,
Beekstraat 25, Kortenberg
Meer info en inschrijvingen: Geert en Chris,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
55plusserskortenberg@gmail.com
0491 996 224 of 0491 996 226
Gratis
Inschrijven vóór 5 april

Internet voor beginners
Inleiding op e-mail, internet, skype,
internetbankieren en kopen op het internet
De computer is niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. In samenwerking met Seniornet Vlaanderen start het Lokaal
Dienstencentrum in april met een cursus rond het gebruik van het internet. Elke cursist krijgt een computer met randapparatuur (muis, toetsenbord, monitor) ter beschikking. Alle stappen die moeten gezet worden, worden geprojecteerd op groot scherm. Tijdens de eerste les zal er
nagegaan worden naar welke internettoepassingen uw voorkeur gaat
en indien mogelijk zal dit worden opgenomen in de cursus.

Praktisch:
5 opeenvolgende maandagen, telkens van 9 tot 12 u.
Inleiding op maandag 28 april
Dienstencentrum, OC Berkenhof, lokaal Harmonie,
Beekstraat 25, Kortenberg
Meer info en inschrijvingen: Geert en Chris,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
0491 996 224 of 0491 996 226
88 euro (cursus, gebruik pc en koffie inbegrepen)
Inschrijven vóór 23 april
Maximaal 12 deelnemers
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Politie
Opgepast voor ‘Phishing’
Wat is ‘Phishing’?
‘Phishing’ is een techniek die oplichters toepassen
om persoonlijke gegevens – zoals uw pincode,
een paswoord of het nummer van uw bank- of
kredietkaart - te ontfutselen. Met deze gegevens
wordt geld van uw rekening gehaald.
Hoe gaan deze oplichters te werk ?
Er wordt een e-mail verstuurd, ogenschijnlijk
afkomstig van een bankinstelling. Om de e-mail
authentiek te laten lijken, worden de logo’s van een
bankinstelling bijgevoegd. In de mail wordt meestal gevraagd uw bankgegevens na te kijken door op een link te klikken. U wordt vervolgens
omgeleid naar een valse website. Daar wordt gevraagd persoonlijke
gegevens in te geven. Soms wordt men opgebeld door een zogezegde
medewerker van een bank en wordt gevraagd verrichtingen uit te voeren
met een bankkaart en kaartlezer, teneinde codes te bemachtigen.

Hoe herkent u een ‘phishingmail’?
• In de e-mail wordt gevraagd op een link te klikken en/of persoonlijke gegevens door te geven.
• De e-mail is niet aan u persoonlijk gericht, maar begint met 'Beste
klant' of 'Beste gebruiker'. Oplichters kennen uw naam namelijk niet.
• Het bericht is in gebrekkig Nederlands geschreven.
• De boodschap speelt in op angstgevoelens. U moet bijvoorbeeld
direct reageren anders wordt uw account stopgezet.
• De e-mail is in uw spamfilter terecht gekomen.
Wat kunt u doen ?
• Ga niet in op deze mails of telefoons. Een bankinstelling vraagt nooit
om vertrouwelijke gegevens via telefoon of e-mail door te geven.
• Log nooit in op een homebankingsite via een e-mail.
• Contacteer bij twijfel uw bankinstelling.
• Enkel gedupeerden worden gevraagd aangifte te doen bij de lokale
politie.

Geniet op een terras van de eerste zonnestralen, maar laat de gauwdief zelf
zijn rekening betalen!
De lente hangt in de lucht en dan trekken we er met zijn allen op uit.
We ontspannen bij een hapje of een drankje maar we worden nonchalant! Portefeuilles en gsm’s verdwijnen achteloos in een broekzak,
handtassen hangen vaak aan de rugleuning van de stoel zonder dat we
er zicht op hebben. Nochtans zijn handtassen het doelwit bij uitstek van
gauwdieven. Zorg er steeds voor dat uw (hand)tas binnen oog- en
handbereik blijft.
Met een tashanger hebt u een wapen tegen gauwdieven.
De tashanger is eenvoudig in gebruik: u legt de cirkel met de antislipzijde op de tafel met de cartoon zichtbaar naar boven. Daarna kunt u
uw tas aan de haak onder de tafel hangen. Deze hangt nu netjes binnen
handbereik en is minder grijpbaar voor dieven. Ook uw aktetas, winkeltas of rugzak kunt u aan deze haak hangen.
Zorg er wel voor dat u de haak niet overbelast (max. 4 kg)!

Wordt u toch bestolen? Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie!
De provincie Vlaams-Brabant heeft een stappenplan uitgewerkt om u
een handje te helpen. Op de
informatiekaart 'Help, alles
weg!' staat beschreven welke
stappen u moet ondernemen
om de belangrijkste documenten te blokkeren of
opnieuw aan te vragen. De
informatiekaart is te verkrijgen in het Administratief
Centrum of in het politiekantoor. De tashanger kunt u
aanvragen bij de lokale politie.
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Snelheidsmetingen en –acties FEBRUari
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

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
1386
869
848
664
2673
3686

Toegelaten snelheid

Bankstraat (beide richtingen)

50 km/u.

Kwikstraat (richting Tweeleeuwenstraat)

50 km/u.

Kwikstraat (richting Dorpsstraat)

50 km/u.

C. Schuermanslaan (richting Vogelenzangstraat)

30 km/u.

Frans Mombaersstraat (beide richtingen)

50 km/u.

Molenstraat (beide richtingen)

50 km/u.

V85*

% overtredingen

47 km/u.

2%

57 km/u.

15 %

53 km/u.

9%

39 km/u.

21 %

53 km/u.

4%

56 km/u.

14 %

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in februari snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 12,4 % overtredingen vastgesteld.

Prikbord
Noodweer en tussenkomst van het Rampenfonds
GEMEENTEBESTUUR

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

Voor het onderzoek naar een erkenning als ramp is het zeer belangrijk
dat getroffen personen hun opgelopen schade zo snel mogelijk meedelen aan het gemeentebestuur. Dit kan door middel van het aangifteformulier dat u ook terugvindt op de gemeentelijke webstek via het pad
zoals hierboven vermeld.
U kunt ook steeds contact opnemen met de gemeentelijke dienst rampenplanning via rampenplan@kortenberg.be of via 02 755 22 25.
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Overzicht GAS-pv’s in 2013
GEMEENTEBESTUUR

In Kortenberg werden in 2013 25 processen-verbaal (pv’s) voor een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) opgesteld. Het betrof 12 pv's voor
inname van de openbare weg zonder vergunning (container, stelling, bouwmateriaal), 6 pv's voor sluikstorten, 3 pv's voor nachtlawaai (blaffende
honden ‘s nachts), 2 pv's voor het gooien van water op de openbare weg wanneer het vriest, 1 pv voor een bijtende hond en 1 pv voor luchtverontreiniging.

Uw huishouden zonder zorgen
Groeit het huishoudelijk werk u boven het hoofd? Wenst u ’s avonds en
in het weekend niet meer te poetsen of te strijken? Intradomus, vzw
PWA Midden-Brabant, helpt u graag!
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) verstrekt sinds
1995 poets- en strijkhulp in de regio. Eerst gebeurde dit via het PWAsysteem (werkzoekenden die legaal mogen bijverdienen) maar in 2005
werd in de schoot van de vzw het dienstenchequebedrijf Intradomus
opgericht. Inmiddels telt Intradomus meer dan 80 werknemers en
helpt het honderden klanten in Kortenberg. De werknemers krijgen
jaarlijks opleiding en worden voortdurend begeleid. Behalve voor
poets- en strijkhulp kunt u bij Intradomus ook terecht voor kleine klusjes en hulp bij tuinonderhoud.

Wenst ook u beroep te doen op de diensten van Intradomus, dan kunt
u tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen op 02 686 05 40 of
mailen naar intradomus@pwa.be. Komt u liever persoonlijk langs, dan
kunt u de medewerkster van Intradomus op dinsdag- en donderdagvoormiddag treffen op haar zitdag in het Administratief Centrum van
Kortenberg. Het kantoor bevindt zich op de tweede verdieping.

Op jacht naar de rode voetbal: samen met Jommeke
Zoals elk jaar gaan de Rode Kruisvrijwilligers de straat op om stickers te
verkopen, zo ook in Kortenberg. De 14-daagse van het Rode Kruis gaat
van start op donderdag 24 april om 15 u. en eindigt op donderdag
8 mei.
Dit jaar koos het Rode Kruis voor de eerste stripsticker met Jommeke in
de hoofdrol. Deze stripsticker - bestaande uit allemaal kleine stickers
- verwijst naar het eerste album van Jommeke ‘De jacht op een voetbal’.
We gaan dus letterlijk op zoek naar de rode voetbal. Zo zal Jommeke
tijdens de 14-daagse met zijn auto op pad gaan. Op vertoon van uw
sticker deelt Jommeke per locatie (5 in totaal) 150 rode ballen uit waarvan 5 gesigneerd door de Rode Duivels. De opbrengst gaat steeds naar

de lokale afdeling. Het is dus leuk als u een sticker koopt in uw eigen
gemeente. Het Rode Kruis-Kortenberg gaat de opbrengst gebruiken
voor de aankoop van een nieuw aspiratietoestel voor hun ziekenwagen
en ook willen ze het Jeugd Rode Kruis van Kortenberg steunen.
Wie de sticker van 5 euro koopt, steunt niet alleen het Rode Kruis maar
maakt ook kans op één van de prachtige prijzen.

Meer info over het Rode Kruis in Kortenberg:
http://Kortenberg.rodekruis.be
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Europese Vaccinatieweek:
de strijd tegen mazelen gaat verder
De Europese Vaccinatieweek van 24 tot 30 april legt ook dit jaar in
Vlaanderen de focus op mazelen. Het doel is ervoor te zorgen dat voor de
twee vaccinatiemomenten minstens 95% van de kinderen gevaccineerd
worden. 95% is immers de drempel om ervoor te zorgen dat de mazelen
zich niet kunnen verspreiden. Dat is belangrijk, want het blijft een gevaarlijke ziekte die wereldwijd meer dan 100.000 doden per jaar eist. Bij de
baby’s is die 95% al bereikt, bij de tieners in het vijfde leerjaar zitten we in
Vlaanderen nog maar aan 92,5%. De doelstelling is om tegen 2015 in
Vlaanderen voor de twee vaccinatiemomenten een vaccinatiegraad van
95% te halen.
In het vijfde leerjaar wordt de vaccinatie tegen mazelen aangeboden
door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Ouders kunnen hun
kind zo via de school laten vaccineren, of ze kunnen zelf een afspraak
maken bij een arts van hun keuze. Wie om een of andere reden niet
gevaccineerd werd, kan achteraf die vaccinatie alsnog krijgen. Alle

De wereld klopt aan uw deur,
word gastgezin!
Studentenuitwisselingsorganisatie
YFU vzw is op zoek naar gemotiveerde
gezinnen die bereid zijn om YFUstudenten op te vangen gedurende
het schooljaar 2014-2015. YFUstudenten zijn jongeren tussen 15 en
19 jaar, zij gaan naar een middelbare
school in de buurt van hun gastgezin.
Door het leven in een gastgezin en het
schoollopen krijgt de jongere een ideale kans om onze taal en cultuur te
leren kennen. Een unieke belevenis
voor die jongere maar zeker ook een onvergetelijke ervaring voor het
gastgezin en voor de gemeenschap waarin het gezin zich bevindt.
Interesse om één van deze jongeren voor een jaar (of semester) in uw huis
en hart op te nemen? Neem vrijblijvend contact op: inbound@yfu.be

Meer info: www.yfu.be

vaccinatie-artsen kunnen hiervoor
de nodige vaccins gratis bestellen.
Iedereen kan zelf nakijken of zijn
kind gevaccineerd is geweest in het
vijfde leerjaar. Alle vaccins die door
een CLB gegeven worden, worden immers geregistreerd. En ook de
meeste huisartsen en kinderartsen registreren hun vaccinaties. Sinds dit
jaar kunnen kinderen via hun kids-ID of elektronische identiteitskaart
inloggen in een zogenaamde Patient HealthViewer (gratis te downloaden op de webstek van iedere mutualiteit) en daar kijken wanneer ze
gevaccineerd zijn. Is uw kind tien jaar en heeft het het vaccin tegen
mazelen nog niet gekregen, maak dan een afspraak bij de huisarts.
Meer info: www.operatievaccinatie.be
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in Kortenberg
(Jeugddienst)
GEMEENTEBESTUUR

Buitenspeeldag

Kom buiten spelen en sporten!
Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 2 april, want dan is
het weer Buitenspeeldag! Op die dag gaan verschillende jongerenzenders op zwart. Geen televisie die namiddag, een duidelijk signaal om
naar buiten te gaan.
Aan de speeltuin in de Kasteelstraat zullen er massa’s activiteiten
plaatsvinden!
Kom zeker langs en geniet samen met ons van de Buitenspeeldag.
Woensdag 2 april van 13 tot 17 u.
Speeltuin Kasteelstraat, Erps-Kwerps
Gratis
Ouders dienen aanwezig te blijven
Info: 02 755 22 85 of jeugddienst@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

Paasvakantie

Joepie, paasvakantie! Twee weken
spelen! Ook de dienst Vrije Tijd
heeft leuke activiteiten op het programma gezet. Neem eens een
kijkje op www.kortenberg.be (Vrije
Tijd / Vakantieaanbod) om te ontdekken voor welke stages er nog vrije plekjes zijn. Er zijn activiteiten
voor kleuters tot tieners. Bij Speelplein Alles Kids kan je elke dag terecht.
Zij organiseren leuke activiteiten van 9 tot 16 u. Opvang is voorzien van
7.30 tot 17.30 u.

Info: vakantiewerking@kortenberg.be
of 02 755 22 85

(De Bib i.s.m. Velt)

(Cultuurdienst)

Moestuinieren met kinderen

Expo in het Administratief
Centrum: Aquarel is magie

Sla en worteltjes groeien niet kant-en-klaar in de winkel, maar
in de grond. Zelf groenten kweken en dan opeten is leuk, slim en
gezond.
Hoe breng je dat allemaal over op kinderen? Ecologisch tuinier
Lieven David (Velt) deelt in deze voordracht inzichten, ervaringen, technische middelen en werkvormen die je op weg helpen.
De voordracht is gericht op (groot)ouders van kleuters en lagere
schoolkinderen.

Woensdag 9 april om 20 u.
De Bib, Kortenberg
Gratis
Reserveren via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

Inspiratie, beelden en emoties uitdrukken op een blad wit papier met
water en pigment is voor Chantal Forier een heel boeiende expressievorm. Haar aquarellen zijn geschilderd in het atelier van Piet Van Aken
te Veltem-Beisem, thuis of in de natuur tijdens de jaarlijkse aquarelworkshop in juni in Toscane. Licht ‘vangen’, subtiele kleuren en weglaten wat niet essentieel is, een poëtische toets of wat abstracter: elke
benadering is magisch. Het medium
aquarel is pure chemie.
Van donderdag 10 tot
donderdag 24 april,
tijdens de openingsuren van
het Administratief Centrum
Gratis
Info: 02 755 22 83,
cultuur@kortenberg.be
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(Gemeentelijke adviesraad voor senioren
i.s.m. het gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

Seniorenfeest

Op dinsdag 15 april organiseert de gemeentelijke adviesraad voor
senioren in samenwerking met het gemeentebestuur het lentefeest
voor senioren. Ambiance verzekerd met optredens van Christoff &
Lindsay en Clown Rocky: deze drie hartsvrienden hebben slechts één
passie ‘het feest naar een hoger niveau tillen’.

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Paaszoektocht

Zin in een leuke verrassing met Pasen? Kom dan op woensdag 16
april om 14 u. naar de Bib en help mee zoeken naar lekkere paaseieren.
Je krijgt er enkele spannende verhalen en een half uurtje knutselplezier
bovenop.
Woensdag 16 april van 14 tot 15 u.
De Bib, Kortenberg
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar
(kinderen dienen vergezeld te worden
door een volwassene)
Gratis
Reserveren niet nodig
Info: 02 755 22 90 of bibliotheek@kortenberg.be

Sven’s Music Band sluit deze show af, je krijgt nog één uur de gelegenheid om een danspasje te wagen. Naar goede gewoonte trakteert het
gemeentebestuur de aanwezigen op een Kortenbergse koffietafel.

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

E-boeken in de Bib vanaf 23 april

Op dinsdag 22 april wordt het officiële startschot gegeven voor het ontlenen van e-boeken via de Vlaamse bibliotheken. Op die dag leent Vlaams minister Joke
Schauvliege op een persmoment in het station van Antwerpen het
symbolische eerste e-boek. Vanaf woensdag 23 april kunnen ook
Kortenbergse leners met het e-boek aan de slag.
Bij de infobalie kan je voor 5 euro een uitleenabonnement aankopen.
Dat laat je toe om drie e-boeken te ontlenen. Deze drie ontleningen
hoeven niet op hetzelfde moment te gebeuren. Je hebt hier een jaar de
tijd voor.
Er zijn al meteen 415 titels om uit te kiezen. Een handig overzicht daarvan is te vinden op www.bibnet.be. De boeken kunnen op tablets en
smartphones gelezen worden (niet op e-readers).
De uitleentermijn is vier weken, net zoals bij andere boeken. Na deze
periode verdwijnt het boek van je tablet of smartphone.
Dinsdag 15 april om 14.30 u
GC Colomba
Info: 02 755 22 86 of michele.geets@kortenberg.be
Prijs: € 4
Toegangskaarten te koop aan de UiTbalie in de Bib.
Er zijn maximaal 450 toegangskaarten te verkrijgen.
Mogelijk zijn er nog toegangskaarten te verkrijgen de dag zelf,
maar zonder toegangskaart zal de toegang geweigerd worden.

Offline lezen is ook mogelijk, dankzij een gratis app. Wie de app installeert kan meteen genieten van tien gratis kortverhalen van onder anderen Diane Broeckhoven, Annelies Verbeke en Walter van den Broeck.
Binnen de muren van de bibliotheek zijn alle e-boeken uit dit project
steeds vrij toegankelijk. Bovendien kan je elk e-boek voorproeven via
een preview (de eerste 10% van de tekst).

Zoeklicht · Kortenberg
april 2014

19

(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Week van de amateurkunsten: Kunstroute Kortenberg

Naar aanleiding van de week van de amateurkunsten (WAK) richt
Kortenberg tijdens het weekend van 26 en 27 april de schijnwerpers
op de Kortenbergse amateurkunstenaars. Deze kunstenaars verwelkomen je graag in hun huizen, tuinen of ateliers waar zij hun werk tentoonstellen. Met de buurtwegenkaart bij de hand kan je de verschillende plekjes waar tentoongesteld wordt bereiken via aangename
wandelwegen. Deze kaart is steeds te verkrijgen aan de UiTbalie en
tijdens het expoweekend ook in het Administratief Centrum, dat als
vertrekpunt fungeert. Bezoekers zijn beide dagen welkom van 11
tot 17 u.
Het vertrekpunt van deze route is het Administratief Centrum in
Kortenberg. Vanaf dit punt kan je een mooie weg uitstippelen langs alle
kunstenaars die hun deur openstellen voor bezoek.

Op zondag 27 april kan je om 11.30 en om 15 u. een taalact bijwonen.
Deze werd speciaal voor deze ‘Week van de amateurkunsten’ ontwikkeld
door Theater Hellespot. Plaats van het gebeuren is de E. Moensstraat 33
in Meerbeek.
Zaterdag 26 april en zondag 27 april van 11 tot 17 u.
Vertrek: Administratief Centrum
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

(Cultuurdienst i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

Erfgoeddag

Dit jaar heeft de erfgoeddag als thema ‘Grenzeloos’. Het
Erfgoedhuis zet een tentoonstelling op waarin gefocust wordt op
de verschillende soorten grenzen die Kortenberg heeft: De
natuurlijke grenzen door de verschillende beken, het verhaal
achter de fusie van de verschillende deelgemeentes. Maar ook de
twee rivaliserende fanfares 'De Duvelen' en 'De Sussen' in
Meerbeek komen aan bod: gevoelsmatige grenzen.
Kom op zondag 27 april
naar het Erfgoedhuis voor
een bezoekje aan de tentoonstelling. In de mooie
tuin van het Erfgoedhuis
kan je iets lekkers drinken
of je uitleven met de volksspelen.

(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Kijk! Ik fiets!
Leer fietsen op 2 wielen...

Leer je kind fietsen op 2 wielen met
behulp van enkele nuttige tips van een
ervaren monitor en de actieve begeleiding van de ouders! Dit kan op
zaterdag 10 mei van 13 tot 15 u. of
van 15.30 tot 17.30 u. in Sporthal
Colomba. Deelnemen kost 5 euro
(koek, drankje en aandenken inbegrepen). Een actieve begeleiding van één volwassene per kind is verplicht.
Natuurlijk dienen de eigen fiets (steunwieltjes vooraf verwijderen!) en fietshelm meegebracht te worden.
Kinderen (vanaf geboortejaar 2010) die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes zijn welkom.
Op het einde van elke sessie ontvangen de kinderen een 'Kijk! Ik fiets!Diploma’. De ouders ontvangen na de sessie de brochure ‘Kinderen op de fiets’
met nuttige fietsinfo en –tips.

Zondag 27 april van 13 tot 18 u.
Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, Erps-Kwerps
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

Zaterdag 10 mei van 13 tot 15 u. of van 15.30 tot 17.30 u.
20 deelnemers per sessie
Sporthal Colomba, Kortenberg
€5
Inschrijven en info:
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 87
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(UPC Sint Jozef)

(vtbKultuur)

Te Gek!? Open Geest

India, mysterie en symboliek in de kunst

Rick de Leeuw & Jan Hautekiet

Oorsprong, ontwikkeling en betekenis - beeldreportage door Jan Thienpont

Ruim twintig jaar was
Rick de Leeuw de zanger
van de populaire rockband Tröckener Kecks. De
daaropvolgende tien jaar
ontwikkelde hij zich op
vele gebieden. Hij schreef
gedichtenbundels en
romans, was een graag
geziene gast in televisieprogramma’s als De Laatste Show en speelde
toneel met de KVS en Union Suspecte.
Minder bekend is dat Rick zich met Te Gek!? al enige jaren op cd, in
documentaires en op de koersfiets sterk maakt voor het doorbreken van
de taboes die hardnekkig rond ernstige psychische problemen blijven
hangen. Nu krijgen deze inspanningen met de serie optredens OPEN
GEEST een logisch vervolg.

De montage geeft een overzicht van wat India de bezoeker te bieden
heeft op kunstgebied. Aan de hand van ontdekkingsverhalen proberen
wij, samen met de onvermoeibare ontdekkers, de Indische kunstvormen te achterhalen. Het resultaat is verrassend rijk. Onvoorstelbare
schoonheid komt aan het licht.
Op het eerste zicht lijken de opeenvolgende artistieke tradities erg van
elkaar te verschillen. Maar bij nader toezien vinden we veel gelijkenissen - van de oudste Boeddhistische monumenten tot de laat-Moghul
bouwwerken - die wijzen op het originele van de Indische kunst. Deel
één stelt de boeddhistische en hindoeïstische kunst voor, deel twee
belicht de invloed van de moslim- en Westerse culturen.
Vrijdag 4 april om 20 u.
OC Berkenhof
€ 6, leden: € 5
Info: 02 759 84 66, 0475 31 57
29, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Donker om me heen, zoekend naar het licht
Struikel op de trap, alle deuren dicht
In zijn songs spelen weemoed en verbondenheid een belangrijke rol. In
een wereld waarin de groeiende onverschilligheid de voornaamste
tegenstander is, wordt er gestreden tegen de eenzaamheid, gevochten
om het recht op een plek onder de zon. Soms troostend, soms confronterend, maar altijd strijdbaar.
Hoe groot ook de afstand tussen jou en mij
Waar je nu ook bent, ik weet dat jij er bent
Met zijn trouwe kompaan Jan Hautekiet aan de piano belooft het een
even intense als ontspannen avond te worden. Een avond waarin naast
muziek van zijn nieuwste solo-cd ‘Beter Als’ ook zijn rijke muzikale verleden ruim aan bod zal komen.
Te Gek!? zet al jaren muzikale en literaire tournees op, maar met deze
'Open Geest' voorstelling toert ze voor het eerst in de sector welzijn en
geestelijke gezondheid zelf! Met als doel deze centra open te stellen
voor het grote publiek en geestelijke gezondheidsproblemen bespreekbaarder te maken.
Woensdag 2 april om 20 u. - € 5
Auditorium, UPC KUL – Campus Kortenberg –
Leuvensesteenweg 517
Info en reserveren: 02 758 09 90 tamara.vandermeiren@uc-kortenberg.be - www.upckuleuven.be

(Curieus Kortenberg)

Antiek, brocante en andere
waardevolle objecten
Hebt u een meubelstuk, een schilderij of een ander kleinood waarvan u
de waarde wil weten? Misschien hebt u wel een fortuin aan de muur
hangen? Of misschien wilt u gewoon meer uitleg bij een of ander bijzonder voorwerp?
Curieus Kortenberg biedt u de mogelijkheid om uw waardevolle voorwerpen te laten experteren door twee ervaren deskundigen. Zij zullen
uw voorwerp historisch situeren, er de eventuele bijzondere kenmerken
van geven en zo nodig een verder advies geven. Zij werken onafhankelijk en louter adviserend.
Per twee aangeboden objecten wordt een deelnameprijs gevraagd van
5 euro, bij voorkeur te betalen door overschrijving op rekeningnummer
BE77 0012 0965 2442 van Curieus Kortenberg. Deze overschrijving
geldt als inschrijving.
Vooraf inschrijven kan ook via e-mail naar curieus.secretariaat@telenet.be.
Zondag 6 april van 14 tot 17 u.
OC Berkenhof
€ 5 per 2 aangeboden objecten – betalen op BE77 0012 0965 2442
Info en inschrijven: curieus.secretariaat@telenet.be
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(De Komediespelers)

De Komediespelers brengen
‘Van de kant in het zwembad’
In een kuuroord ergens in een schilderachtig deel van ons land hebben
Linda en Max met elkaar afgesproken. Linda wil immers absoluut niet
dat haar vader te weten komt dat ze een glazenwasser als vriendje
heeft. Wat Linda echter niet weet is dat haar vader, Patrick, net datzelfde
weekend in datzelfde kuuroord een kuur geboekt heeft. Sandra, Patricks
secretaresse, is hem namelijk gevolgd en probeert hem op alle mogelijke manieren te verleiden. De situatie wordt pas helemaal verwarrend
als ook Brigitte, Patricks vrouw, hem met een bezoekje komt vereren.
Het is dan ook niet te verwonderen dat meneer De Potter, de manager
van het kuuroord, die de moraal hoog in z'n vaandel draagt, langzaam
begint door te draaien. Om ervoor te zorgen dat de naam van zijn
befaamde instelling niet in het gedrang komt, zal hij al zijn waarden en
normen overboord moeten gooien.

10, 11 en 12 april om 20 u., 13 april om 15 u.
OC Atrium, Meerbeek
VVK: € 7, kassa: € 8
Reserveren: www.dekomediespelers.be
Info: 0470 36 11 72

(Gezinsbond Kortenberg)

(vtbKultuur)

Paasbrunch met paaseierenraap

Wijn(proef)avond:
Griekenland culinair

Kinderen tot 9 jaar worden samen met papa en mama, opa
en oma verwacht in de abdij van Kortenberg om paaseitjes
te zoeken, die de paashaas daar kwistig heeft rondgestrooid.
Het startschot wordt gegeven om 10.30 u. met een paasbrunch voor iedereen uit groot-Kortenberg in de Oude Abdij.
Het zoeken naar eitjes gebeurt omstreeks 12 u.
Zaterdag 19 april om 10.30 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg
€ 14/volwassene,
€ 6/kind tussen 6 en 9 jaar en
€ 3/kind tussen 3 en 6 jaar
(paaseitjes inbegrepen), kinderen jonger dan 3 jaar:
gratis
Enkel paaseitjes rapen: € 3/kind.
Leden van de Gezinsbond: vanaf het tweede kind:
€ 1 korting/kind
Inschrijven noodzakelijk bij M. Cappan:
m.cappan@skynet.be of 02 759 89 49
Inschrijving is definitief na betaling op
BE86 7343 4906 8350 vóór 10 april 2014.

Zes gangen Griekse hapjes met aangepaste wijnen,
door Frederikos Nikolis
In Griekenland wordt al duizenden jaren wijn geproduceerd. Dionysos was zelfs de
god van de wijn in de Griekse mythologie. Vandaag wordt op zeer veel plekken in
Griekenland wijn gemaakt. In vergelijking met landen als Frankrijk, Italië en Spanje
is het wereldwijd echter nog altijd een minder populair wijnland.
Het is zo goed als zeker dat de Grieken die zich in Marseille en Zuid-Italië vestigden
hun kennis van de wijnbouw hier introduceerden. De oude Grieken dronken hun
wijn verdund met water, en gebruikten daarvoor een drinkschaal.
Griekse wijn wordt verbouwd over gans het vasteland en de eilanden. Er zijn
Griekse wijngaarden op berghellingen tot 800 meter boven zeeniveau. De grond
voor het overgrote deel van de wijngaarden is rotsachtige kalksteen. Er is eveneens
een deel dat verbouwd wordt in vruchtbare vlaktes.
Het Griekse landschap met zijn unieke microklimaatvoorwaarden is ideaal voor het
verbouwen van lokale druivenvariëteiten. De combinatie van een mild klimaat,
veel zonneschijn en weinig regen zorgt voor grond met middelmatige vruchtbaarheid en kleine oogsten van uitstekende kwaliteit.
Vrijdag 25 april om 20 u.
Restaurant Knossos, Kortenberg
€ 69, leden: € 64
Info en inschrijven: 02 759 84 66, 0475 31 57 29,
guido.craps@vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/kortenberg
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(GROS)

Filmdag: ‘Antwerpen-Matadi’
De Gemeentelijk Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
organiseert op woensdag 30 april, samen met een aantal verenigingen uit Kortenberg, de 2de GROS Filmdag. De keuze viel dit jaar op de
‘poëtische’ documentaire ‘Antwerpen - Matadi’ van de jonge Vlaamse
regisseur Bart Van den Hove.
Tot het midden van de jaren tachtig was er een bootverbinding tussen
Antwerpen en Matadi. Passagiers en goederen werden vanuit Antwerpen naar Congo verscheept, maar
de trafiek tussen beide havens viel stil. In 2007 vertrok er voor het eerst opnieuw een schip van
Antwerpen naar Matadi. Regisseur Van den Hove
filmde aan boord van het vrachtschip 'Safmarine
Onne' de drie weken durende overtocht. Het was de
eerste boot die onder Belgische vlag opnieuw richting Matadi stoomde. De poëtische beelden van de
overtocht in 2007 worden in een parallelmontage
afgewisseld met uniek archiefmateriaal uit de periode van de ‘Compagnie Belge Maritime du Congo’.

(KH De Verbroedering & Jeugd Verbroedert ErpsKwerps)

Lenteconcert

De kijker ontdekt het leven aan boord van de schepen zoals bijvoorbeeld de Albertville I, die op 6 februari 1895 als eerste Congoboot de
haven van Antwerpen verliet. De overtocht op boten zoals de
Leopoldville, de Anversville, de Baudouinville en de Elisabethville III,
die pas in 1968 uit dienst ging, was iets bijzonders en daar zullen aansluitend op de film een aantal ooggetuigen, die als passagier de overtocht op een Congoboot meemaakten, over vertellen. De heer Daniel
Janssens zal het hebben over 'zijn' jaren ’60 als leerkracht in Matadi.
Een specialist van de haven van Antwerpen zal alles plaatsen in zijn
historische context en het belang schetsen van de ‘renovatie’ van de
havenstad Matadi. De regisseur Bart Van den Hove
die persoonlijk zijn documentaire op de GROS
Filmdag komt voorstellen heeft het over 'zijn' bijzondere Congo-avontuur en 'zijn' liefde voor
Afrika.

Woensdag 30 april om 20 u.
OC Berkenhof
Gratis

(55plus Kortenberg)

55plus Kortenberg
viert zilveren
jubileum
Zaterdag 18 januari vierde 55plus Kortenberg haar 25-jarig bestaan
met een nieuwjaarslunch voor 132 leden.

Koninklijke Harmonie De Verbroedering & Jeugd Verbroedert uit ErpsKwerps nodigen je van harte uit op het jaarlijkse Lenteconcert onder
leiding van Jérôme Hoppe. Het wordt een ontluikende lenteavond vol
sfeervolle muziek, waar ook de nieuwe muzikantjes hun eerste nootjes
komen blazen voor het grote publiek! De avond wordt afgesloten met
een gastoptreden. Voor de allerkleinsten is er doorlopend een lees- en
knutselhoek.
Zaterdag 3 mei om 19 u.
GC Colomba
€8

Het begon allemaal toen door het OCMW van Kortenberg in 1988 een
informatieavond werd georganiseerd met als thema ‘ Straks met pensioen…nu iets aan doen’. Tussen de 18 deelnemers groeide er een
vriendschapsband en uit die vriendschap en gemeenschappelijke interesses ontstond op 9 januari 1989 de vereniging 55plus. Vandaag, 25
jaar later, telt de vereniging 250 leden.
55 plus biedt aan 55-plussers de mogelijkheid om hun vrije tijd actief
in te vullen met verschillende activiteiten.
Meer info over de activiteiten:
www.55pluskortenberg.be
02 759 56 85

(Scouts en gidsen Kortenberg)

Groepsfeest Scouts & Gidsen
Kortenberg

Jaks !

Op zaterdag 12 april organiseren de Scouts en Gidsen van
Kortenberg naar jaarlijkse traditie hun groepsfeest: ‘Het mysterie op
Colomba’. Een gezellige reünie onder vrienden in het landhuis van
Mac Scoet draait helemaal anders uit. De lichten doven, gerommel
en geschreeuw vullen de immense vertrekken van het huis. Enkele
ogenblikken later springt het licht opnieuw aan, de genodigden
staren vol afschuw naar wat er zich net heeft afgespeeld…
In een volledig nieuwe show kan je je zoals steeds verwachten aan
een avond vol humor, spanning en plezier. Natuurlijk zijn er ook de
niet te missen dansjes van al onze leden. Ook dit jaar zijn er prachtige
hoofdprijzen te winnen in een gloednieuwe wedstrijd! Zoals steeds
gaat de show door in GC Colomba. De deuren gaan open vanaf 19 u.,
het groepsfeest zelf start om 19.30 u. De inkomprijs bedraagt 3 euro,
voor de leden is dit gratis. De JIN, onze oudste groep, biedt gedurende
deze avond ook lekkere snacks aan ten voordele van hun buitenlands
kamp naar Macedonië.
Zaterdag 12 april om 19.30 u.
GC Colomba - € 3

(Chiro Flurk)

Flurkse feesten
Naar jaarlijke gewoonte organiseert Chiro Flurk ook dit jaar weer de
Flurkse Feesten want op vrijdag 2 en zaterdag 3 mei wordt het
centrum van Everberg tijdelijk het decor van een waar dorpsfeest!
Op vrijdagavond kunnen jullie vanaf 17 u. in JH den Uyl terecht voor
een ‘zwarebierenavond’. Hier worden de beste bieren van België
vergezeld van een passend streepje muziek en een al even passende
portie kaas.
Voor diegenen die het graag wat levendiger hebben wordt voor het
eerst sinds lang weer een aspifuif georganiseerd: ‘Beats & Burgers’. Je
kan vanaf 22 u. terecht in de parochiezaal voor de gouden combinatie
van een frisse pint en een nachtelijke hamburger.
Op zaterdag kan je vanaf 9 u. deelnemen aan de motortocht en vanaf
14 u. vraagt iedereen zich af op welk vakje het schaap zijn kakje dit jaar
legt want wie weet schijt het schaap jou dit jaar rijk!

(Stuurgroep speelplein
Alles Kids)

Alles Kids Feesten
Op zaterdag 26 april tussen 11 en 17 u. organiseren de animatoren
van Speelplein Alles Kids Kortenberg de allereerste editie van de
Alles Kids feesten. Deze feestdag vind plaats in en rond de
scoutslokalen van Kortenberg (Colombastraat 3). Op deze ik-weetniet-hoe-leuke familiedag kan het kroost zich uitleven op één van de
vele (begeleide) spelen. Uiteraard is er ook aan de iets ouderen
gedacht. Zij kunnen zich nestelen op het lenteterras waar ze kunnen
genieten van enkele optredens, het free podium, een partijtje bingo
en vele hapjes en drankjes aan bijzonder democratische prijzen. Je
hoort het goed, dat belooft daar een plezante dag te worden. Allen
daarheen!
Zaterdag 26 april tussen 11 en 17 u.
Scoutslokalen Colombastraat, Kortenberg
Gratis

Zoals elk jaar is er een heus dorpsfeest vanaf 13 u. Voor de
kleinsten is er een ballenbad, springkasteel, sumoworstelstand,
eendjesvissen, Vlaamse spelen en zelfs indoor lasershooting!
De iets ouderen kunnen zich zoals ieder jaar (via info@chiroflurk.be)
inschrijven voor een unieke paintballactiviteit op dén Everberg! Heb je
het toch liever wat minder actief dan is er de mogelijkheid om deel te
nemen aan het petanquetornooi.
De hongerigen kunnen vanaf 17 u. terecht voor een smakelijke
barbecue, ook weer vergezeld van enkele goede bieren. Vanaf 19 u. kan
je op ons Spaans terras genieten van live muziek en exotische cocktails.
Tegelijkertijd kunnen de kinderen vanaf 19.30 u. steeds terecht op
Kids@theMovies in de feestzaal van Everberg. Alle informatie is ook
steeds terug te vinden op www.flurksefeesten.be.
Voor dit alles en nog veel meer ziet Chiro Flurk jullie graag terug op 2
en 3 mei!
Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei
Centrum Everberg
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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

di 01/04/14 van 19:30
tot 22:30

Femma Erps-Kwerps

Bloemschikken

OC De Zolder

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

woe 02/04/14 van
13:00 tot 17:00

Jeugddienst

Buitenspeeldag

Speeltuin Kasteelstraat, ErpsKwerps

02 755 22 85, jeugddienst@kortenberg.be

woe 02/04/14 van
14:00 tot 15:00

De Bib

Voorlezen in de Bib

De Bib

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

woe 02/04/14 om
20:00

UPC Sint-Jozef

Te Gek!? Open Geest

Auditorium, UPC KUL – Campus
Kortenberg – Leuvensesteenweg
517

02 758 09 90,
tamara.vandermeiren@uc-kortenberg.be

do 03/04/14 van 19:30
tot 22:30

KVLV Meerbeek

Bloemschikken

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

vrij 04/04/14 van 20:00 vtbKultuur Kortenberg
tot 22:30

India, mysterie en symboliek OC Berkenhof
in de kunst - beeldreportage

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

za 05/04/14 van 18:00
tot 22:00

Femma Erps-Kwerps

Ontmoeting - Staminee 'De
Klok'

De Klok, Dekenijstraat, Erps-Kwerps chrdemuynck@hotmail.com,
www.femma.be/erps-kwerps

zo 06/04/14 van 14:00
tot 17:00

Curieus

Schatten op zolder

OC Berkenhof

zo 06/04/14 van 09:30
tot 12:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 10 km te Vertrek: De Walsplein, Kortenberg
Kortenberg

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

ma 07/04/14 van 19:30 Lokaal Dienstencentrum
tot 21:30
Kortenberg

Voetproblematiek bij het
ouder worden

OC Berkenhof

dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
55plusserskortenberg@gmail.com

woe 09/04/14 om
14:00

Toerisme Dijleland

Streekwandeling

Vertrek: Sint-Bartholomeuskerk,
Korbeek-Dijle

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

woe 09/04/14 van
14:30 tot 17:30

KVLV Meerbeek

Kinderworkshop koken

Parochiezaal, Sint Antoniusstraat 7, kvlv.meerbeek@yahoo.com
Meerbeek

woe 09/04/14 van
20:00 tot 22:00

Moestuinieren met kinderen De Bib
Provincie VlaamsBrabant, dienst Welzijn en
dienst Cultuur

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.vlaamsbrabant.be/
opvoedingsondersteuning

do 10/04/14 om 20:00
vrij 11/04/14 om 20:00
za 12/04/14 om 20:00
zo 13/04/14 om 15:00

De Komediespelers

Van de kant in het zwembad OC Atrium

0470 36 11 72, www.dekomediespelers.be,
VVK: € 7, kassa: € 8

za 12/04/14 om 19:00

Scouts & Gidsen
Kortenberg

Groepsfeest Scouts & Gidsen GC Colomba
Kortenberg

www.scoutskortenberg.be, € 3

zo 13/04/14 van 09:15
tot 17:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Dagtocht 21 km te
Willebroek-Vaartland

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

0478 88 73 96, www.witlooftrekkers.be

di 15/04/14 van 14:30
tot 18:30

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

Senioren lentefeest met
optredens van Christoff en
Lindsay, Clown Rocky en
Sven's Music Band.

GC Colomba

02 755 22 86, michele.geets@kortenberg.be,
www.kortenberg.be, kaarten via de Uitbalie
in de Bib te verkrijgen aan € 4.

curieus.secretariaat@telenet.be, € 5 per 2
aangeboden voorwerpen
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Organisator

Wat

Waar

Info

woe 16/04/14

De Bib

Paaszoektocht

De Bib

02 755 22 90, bibliotheek@kortenberg.be,
Gratis

do 17/04/14 van 10:00
tot 11:00 do 17/04/14
van 14:00 tot 15:00 za
19/04/14 van 10:00 tot
11:00

De Bib

Kennismaking iPad

De Bib

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

vrij 18/04/14 van 20:00 Sporting Erps-Kwerps
tot 24:00

Quiz

Kantine, Kasteelstraat, Erps-Kwerps danny.carleer@telenet.be,
marcel.grauwels@skynet.be, € 15

za 19/04/14 van 20:00
tot 23:00

Bonzaï

Alternatieve Paaswake met
Bonzaï in de Oude Abdij

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

02 757 12 43, bonzai.kortenberg@gmail.
com, www.bonzaiwerking.be

zo 20/04/14 van 09:30
tot 12:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 8 km te
Nossegem

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

02 720 52 21, www.witlooftrekkers.be

van 21/04/14 tot
27/04/14

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg, dienst
Welzijn i.s.m.
verenigingen

Week van de valpreventie

Verschillende locaties

Alle info op blz. 10-11

van 21/04/14 tot
29/06/14

TC Leliehof

Start lente-lessenreeks

TC Leliehof,
Lelieboomgaardenstraat 60, ErpsKwerps

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

di 22/04/14 van 09:30
tot 12:30

Gemeente Kortenberg

Digitale Week: Workshop
'Fotoboek maken'

Administratief Centrum Kortenberg, 02 755 22 40, www.kortenberg.be, inwoners
Raadzaal
Kortenberg: € 3, niet-inwoners: € 6

di 22/04/14 van 13:30
tot 16:30

Gemeente Kortenberg

Digitale Week: Workshop
'Wenskaarten maken'

Administratief Centrum Kortenberg, 02 755 22 40, www.kortenberg.be, inwoners
Raadzaal
Kortenberg: € 3, niet-inwoners: € 6

di 22/04/14 van 19:00
tot 22:00

Gemeente Kortenberg

Digitale Week: Voordracht
'Windows 8'

Administratief Centrum Kortenberg, 02 755 22 40, www.kortenberg.be, inwoners
Raadzaal
Kortenberg: € 3, niet-inwoners: € 6

woe 23/04/14 van
09:30 tot 12:30

Gemeente Kortenberg

Digitale Week: Workshop
'Fotoshow maken' (Photo
Story)

Administratief Centrum Kortenberg, 02 755 22 40, www.kortenberg.be, inwoners
Raadzaal
Kortenberg: € 3, niet-inwoners: € 6

woe 23/04/14 van
13:30 tot 16:30

Gemeente Kortenberg

Digitale Week: Workshop
'Tax-on-Web'

Administratief Centrum Kortenberg, 02 755 22 40, www.kortenberg.be, inwoners
Raadzaal
Kortenberg: € 3, niet-inwoners: € 6

woe 23/04/14 om
14:00

Toerisme Dijleland

Streekwandeling

Vertrek: parking Brasserie
Brouwershof, Haacht

woe 23/04/14 van
19:00 tot 22:00

Gemeente Kortenberg

Digitale Week: Voordracht
'Waarom een tablet kopen?'

Administratief Centrum Kortenberg, 02 755 22 40, www.kortenberg.be, inwoners
Raadzaal
Kortenberg: € 3, niet-inwoners: € 6

do 24/04/14 van 09:30
tot 12:30

Gemeente Kortenberg

Digitale Week: Workshop
'Gratis telefoneren met
Skype'

Administratief Centrum Kortenberg, 02 755 22 40, www.kortenberg.be, inwoners
Raadzaal
Kortenberg: € 3, niet-inwoners: € 6

do 24/04/14 van 13:30
tot 16:30

Gemeente Kortenberg

Digitale Week: 'Workshop
Leren telefoneren en smsen met een smartphone'
(Android of iPhone – niet
voor Windows 8)

Administratief Centrum Kortenberg, 02 755 22 40, www.kortenberg.be, inwoners
Raadzaal
Kortenberg: € 3, niet-inwoners: € 6

do 24/04/14 van 13:30
tot 15:00

Lokaal Dienstcentrum
Kortenberg

Loophulpmiddelen op straat Serviceflats, Leuvensesteenweg
190, Kortenberg

do 24/04/14 van 13:45
tot 17:45

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

Dans je leven lang ! Week
van de valpreventie!
Dansnamiddag voor
senioren

GC Colomba

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

0491 996 226 of 0491 996 224,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
02 755 22 86, michele.geets@kortenberg.be,
www.kortenberg.be
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Wanneer

Organisator

Wat

do 24/04/14 van 08:00
tot 19:30

Femma Erps-Kwerps

Uitstap Gent

do 24/04/14 om 20:00

Milieudienst i.s.m.
Infoavond 'Een siertuin
provincie Vlaams-Brabant zonder gif'

Waar
Vertrek: Station Kortenberg

Info
02 759 98 67, www.femma.be/erps-kwerps,
femmaerpskwerps@gmail.com, € 45,
leden: € 40

Administratief Centrum Kortenberg, Gratis, 02 755 22 65, sonja.branson@
zaal Blauwgrond
kortenberg.be

vrij 25/04/14 van 20:00 vtbKultuur Kortenberg
tot 23:00

Culinaire wijn(proef)avond
Griekenland

Restaurant Knossos,
02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.
Leuvensesteenweg 294, Kortenberg be, www.kortenberg.be/kortenberg, € 69,
leden: € 64

vrij 25/04/14 van 09:30 Gemeente Kortenberg
tot 12:30

Digitale Week: Workshop
'Leren werken met een
tablet' (Android of iPad –
niet voor Windows 8)

Administratief Centrum Kortenberg, 02 755 22 40, www.kortenberg.be, inwoners
Raadzaal
Kortenberg: € 3, niet-inwoners: € 6

vrij 25/04/14 van 13:30 Gemeente Kortenberg
tot 16:30

Digitale Week: Pc-dokter
(helpdesk)

Administratief Centrum Kortenberg, 02 755 22 40, www.kortenberg.be, inwoners
Raadzaal
Kortenberg: € 3, niet-inwoners: € 6

za 26/04/14 van 11:00
tot 17:00

Speelplein Alles Kids
Kortenberg

Alles Kids feesten

Scoutslokalen, Colombastraat 3,
Kortenberg

za 26/04/14 van 11:00
tot 17:00 zo 27/04/14
van 11:00 tot 17:00

Cultuurdienst Kortenberg

Week van de
Vertrek: De Walsplein, Kortenberg
amateurkunsten: Kunstroute

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

zo 27/04/14 van 13:00
tot 18:00

Cultuurdienst Kortenberg
i.s.m. Erfgoedhuis
Kortenberg

Erfgoeddag: Grenzeloos

Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, 3071
Erps-Kwerps

02 755 22 83, cultuur@kortenberg.be,
www.kortenberg.be, Gratis

zo 27/04/14 van 13:15
tot 17:30

Wandelclub
Witlooftrekkers

Brabantwandeling 13 km te
Vissenaken

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

02 759 51 21, www.witlooftrekkers.be

ma 28/04/14 van 19:00 Sportdienst Kortenberg
tot 21:00

Start to Mountainbike

GC Colomba

02 755 22 87, sportdienst@kortenberg.be,
reeks van 10 lessen, telkens op maandag,
€ 40

di 29/04/14 van 19:45
tot 22:15

Infosessie 'Voedselallergieën OC De Zolder
en -intoleranties'

Femma Erps-Kwerps

www.kortenberg.be

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

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

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Everberg
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

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

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

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij
een bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur
deze naar zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s
doorstuurt, betekent dit dat u ons de toestemming
geeft om deze te publiceren in Zoeklicht, en dit op de
plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het
meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 u. tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 u. tot 19 u.
Donderdag: van 10 u. tot 19 u.
Vrijdag: van 13 u. tot 19 u.
Zaterdag: van 10 u. tot 13 u.
Burgerzaken
Elke werkdag: van 9 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 mei 2014. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 maart 2014 worden ingediend.
Voorstellen voor het juninummer van Zoeklicht moeten ten laatste op
25 april 2014 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op donderdag 27 maart 2014
om 14 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de
redactieraad willen bijwonen.

