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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0900 10 500 (max. € 0,50 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk) of op
de webstek www.apotheek.be.

Wachtdienst huisartsen

Bij afwezigheid van uw huisarts, ‘s nachts, tijdens het weekend
(zaterdagochtend 8 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens de
feestdagen, kunt u de dokter van wacht bereiken op het telefoonnummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk). 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
5-6 juli: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
12-13 juli: Dr. Van Rossem - 0475 51 78 62
19-20-21 juli: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
26-27 juli: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
2-3 augustus: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
9-10 augustus: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
15-16-17 augustus: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
23-24 augustus: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02



Spreekuur drugs- en alcoholpreventieambtenaar
Woensdag 9 juli van 14 tot 16.30 u.
Maandag 28 juli van 17 tot 19 u.
Woensdag 13 augustus van 14 tot 16.30 u.
Maandag 25 augustus van 17 tot 19 u.
Zaal Hensmans, Administratief Centrum

Huisvuilkalender

Dinsdag 1 juli: huisvuil en gft
Dinsdag 8 juli: pmd en gft
Vrijdag 11 juli: papier en karton
Dinsdag 15 juli: huisvuil en gft
Dinsdag 22 juli: pmd en gft
Dinsdag 29 juli: huisvuil en gft
Dinsdag 5 augustus: pmd en gft
Vrijdag 8 augustus: papier en karton
Dinsdag 12 augustus: huisvuil en gft
Dinsdag 19 augustus: pmd en gft
Dinsdag 26 augustus: huisvuil en gft
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Gratis fietsgraveren

Woensdag 2 juli en 6 augustus, telkens 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.

Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
26-27 juli: Dr. Lievens - 02 759 39 21
16-17 augustus: Dr. Lievens - 02 759 39 21

Gemeentelijk crisisnummer

Zitdagen RSVZ

Luchthavenhinder

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)

Tijdens de maanden juli en augustus wordt er op de eerste maandag
van de maand geen gratis advies verleend in Kortenberg.
U kunt wel steeds terecht in het justitiehuis te Leuven.
Meer info: www.balieleuven.be of 016 30 14 50.
U kunt voor juridisch advies tijdens de zomermaanden wel elke maandag van 9 tot 11.45 u. gratis terecht bij de Sociale Dienst van het
OCMW, behalve op 21 en 28 juli en op 4 en 11 augustus. 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). Woonwijzer zal uitzonderlijk gesloten zijn op woensdag 16 juli.

Gratis veiligheidsadvies woning

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

Antwoordapparaat 02 755 22 99
Dit nummer wordt enkel in gebruik gesteld bij crisissituaties.
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 2 JUNI 2014
• De gemeenteraad kreeg toelichting bij de stand van zaken in verband met het PRUP recreatiegebieden.
• De gemeenteraad keurde de eerste begrotingswijziging goed van
het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus Everberg. De
gemeentelijke toelage wordt verhoogd met 4.600 euro.
• Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd ingetrokken
en vervangen door een nieuwe versie, omdat een andere regeling van
kracht wordt voor de presentiegelden die leden met raadgevende
stem ontvangen voor effectief bijgewoonde vergaderingen.
• Met ingang van 1 juli 2014 worden de papieren maaltijdcheques
voor het gemeentepersoneel vervangen door elektronische maaltijdcheques.
• Het gemeentepersoneel krijgt een jaarlijkse dag dienstvrijstelling op
20 juli 2015. Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op 18 juli
2015 en 20 juli 2015.
• Het belastingreglement voor de belasting op standplaatsen op
markten en langs de openbare weg voor 2014-2016 wordt aangevuld met een belasting van 75 euro voor het verbruik van 32 A voor
verlichting en een grote koeling.
• De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de nieuwe samenstelling van de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang.
Op de eerstvolgende vergadering zal de adviesraad voor Lokaal
Overleg Kinderopvang onder zijn leden een voorzitter en een secretaris kiezen.
• De gemeenteraad nam kennis van en bekrachtigde de schepencollegebeslissing van 30 april 2014 van de I.W.V.B. voor het vernieuwen van het waterdistributienet in de Edegemstraat en de
Kapellestraat.

• Aquafin zal in het kader van de concessieovereenkomst die de
gemeente met hen heeft riolering aanleggen in de groene zone
gelegen langsheen de Leuvensesteenweg tussen de
Schoonaardestraat en voetweg 19 in het verlengde van de J.
Schijnstraat. Met het oog hierop keurde de gemeenteraad op 2
december 2013 grondinnemingsovereenkomsten goed met de
eigenaars van de percelen gelegen aan de Leuvensesteenweg 714,
716 en 720 (erfdienstbaarheid 1-2, 3 en 4). Na verdere onderhandelingen met de eigenaar van erfdienstbaarheid 1-2 werd evenwel
beslist om de inspectieput te voorzien ter hoogte van erfdienstbaarheid 2 in plaats van erfdienstbaarheid 1. De gemeenteraadsbeslissing omtrent de grondinnemingen werd daarom aangepast.
• Er werd een globaal saneringsplan opgesteld voor de SintMartinuskerk in Everberg. Herstellingswerken aan de zeer waardevolle Capronnier-glas-in-loodramen van het koor en de SintHubertuskapel van deze kerk - met uitzondering van het raam van
de O.L.V.-kapel - maken deel uit van dit globale saneringsplan. Deze
werken worden geraamd op 75.133,57 euro inclusief btw. Er zal een
subsidieaanvraag hiervoor worden ingediend bij de dienst
Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant van de Vlaamse Overheid. Het
voorziene krediet zal, eens de bekomen subsidies bekend zijn, worden aangepast tijdens de volgende begrotingswijziging.
• Er werd een statutaire betrekking vacant verklaard voor een diensthoofd Algemene Zaken (A1a-A3a).
• Ook volgende punten werden besproken: het beleid inzake lokale
economie, de stand van zaken van het PRUP Den Tomme, het ophalen van restafval gedurende de zomermaanden, de capaciteit van de
gemeentescholen in de toekomst en de stand van zaken van het
openbaar onderzoek voor het PRUP Vierhuizen.

Volgende gemeenteraad
Maandag 30 juni 2014
De gemeenteraad begint om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op onze gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Algemene Zaken via
algemenezaken@kortenberg.be.
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Burgerzaken
GEMEENTEBESTUUR

RECHTZETTING EN GEWIJZIGDE INFORMATIE: IDENTITEITSDOCUMENTEN

In het artikel ‘Hebt u vakantieplannen?’ op blz. 3 van het juninummer
van Zoeklicht sloop een fout. De elektronische identiteitskaart voor kinderen vanaf 12 jaar is 6 jaar geldig in plaats van de vermelde 5 jaar, voor
volwassenen vanaf 18 jaar is dat 10 jaar.
Bovendien is er sinds 1 juni ook een wijziging in de tarieven voor
gewone reispaspoorten, aangevraagd in normale procedure. Immers,
omwille van lagere productiekosten wordt ook de prijs met 6 euro verlaagd. Concreet betekent dit dat u in Kortenberg voor
• een reispaspoort voor volwassenen (18 jaar of ouder) voortaan 73
euro betaalt
• een reispaspoort voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) voortaan
43 euro betaalt

De prijzen voor een reispaspoort aangevraagd in spoedprocedure (met een levertermijn van 24 werkuren) blijven ongewijzigd, namelijk 248 euro voor volwassenen
en 218 euro voor minderjarigen.
Sinds 15 juni zijn de reispaspoorten voor
volwassenen bovendien 7 jaar geldig in
plaats van 5 jaar. Dit geldt enkel voor de
reispaspoorten voor volwassenen, de
gewone paspoorten voor minderjarigen
behouden de geldigheidsduur van 5 jaar. De geldigheidsduur van de
diplomatieke en dienstpaspoorten en de reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen blijft ongewijzigd.

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

WORD HAAGDONOR EN VERGROOT DE HOOP!

Hebt u een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan bent u één van de vele
Vlamingen die in het bezit zijn van een plant die levens kan redden. Een
taxushaag bevat immers de grondstof die nodig is voor de aanmaak van
geneesmiddelen tegen kanker. Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50
meter taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen.
Bovendien brengt de taxus geld op, dat EcoWerf aan de nationale borstkankercampagne vzw Think-Pink schenkt. Vorig jaar leverde de actie bij
EcoWerf 42.195 euro op.
Vergroot de Hoop strijdt ook dit jaar tegen kanker, samen met uw containerpark. Het enige wat u moet doen, is uw taxushaag snoeien tussen 15
juni en 31 augustus en het jonge snoeisel zonder aarde, onkruid of ander
bladafval gratis doneren in uw containerpark. Eenvoudiger kan het niet en
tegelijk vergroot u de hoop voor heel veel kankerpatiënten.

Alle informatie over haagdonatie vindt u op www.ecowerf.be.
Hebt u een taxushaag van minstens 40 meter, maar bent u niet in de
mogelijkheid ze zelf te snoeien? Surf dan naar www.vergrootdehoop.be
om uw haag gratis te laten snoeien ten voordele van Vergroot de Hoop.
Vergroot de hoop. Verklein de kanker
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PMDZOMERACTIE: WIE WORDT SORTEERKAMPIOEN?
Win een fiets ter waarde van 500 euro!
EcoWerf kleeft nog tot en met 31 augustus rode helpende handen op fout
gesorteerde pmd-zakken. Deze rode weigeringsstickers wijzen u de weg
naar de juiste sorteerregels. Is uw blauwe pmd-zak geweigerd? Neem dan
zeker eens een kijkje op www.ecowerf.be en neem deel aan de wedstrijd.
In de bak of in de blauwe zak?
Ook wie correct sorteert, kan deelnemen aan het pmd-sorteerspel op
www.ecowerf.be. Sleep het verpakkingsafval naar de juiste afvalzak
of -bak. Alles juist? U bent al een sorteerkampioen. Een paar foutjes? Geen

probleem, u mag meerdere keren deelnemen. Elke week geeft EcoWerf een
slaapzak weg aan de deelnemers met
correcte antwoorden. En elke maand
wint een sorteerkampioen een fiets ter
waarde van 500 euro. Neem dus zeker
deel aan het sorteerspel want sorteerkampioen zijn, is plezant!
Wedstrijdreglement
• Iedere natuurlijke persoon woonachtig in het werkingsgebied van
EcoWerf mag deelnemen.
• De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
• De winnaar geeft hierbij de toestemming dat zijn/haar voornaam, familienaam en de gemeente waar hij/zij woonachtig is, gepubliceerd mag
worden ter bekendmaking van de winnaars.
Het volledige wedstrijdreglement vindt u op www.ecowerf.be.
Hebt u nog pmd-sorteervragen? Bel dan naar 0800 97 0 97.

EEN MILIEUVRIENDELIJK TUINFEEST
Als de zomer voor de deur staat, slepen we ons barbecuestel uit tuinhuis
of berging. Hier enkele tips om een tuinfeest goed aan te pakken met respect voor het milieu.
Voorkom afval
• Neem gewone borden, glazen en bestek en was ze nadien af. Gebruik
geen wegwerpmateriaal.
• Zorg voor eten uit het vuistje. U hebt er geen servies of bestek voor nodig
en zeker kinderen vinden het leuker dan knoeien met mes en vork.
• Gebruik voor de satés of brochettes metalen spiesjes. Die kunnen volgend jaar terug gebruikt worden;
• Een tuinfeest verdient verse groenten;
• Schenk drank uit glazen retourflessen.

Denk aan uw gezondheid
• Steek uw barbecuestel aan met fijne droge takjes of schaafkrullen. Die
vatten meteen vuur en daarmee is uw barbecue ook vertrokken;
• Wacht tot de houtskool helemaal wit is geworden of smeult vooraleer
u begint te bakken of roosteren;
• Lekkers dat ingesloten moet garen hoeft niet per se in aluminiumfolie
verpakt te worden. Gebruik een pan of wok!
As en houtskool niet naar het containerpark
De as van de barbecue en verbrande en ongebrande houtskool wordt niet
aanvaard op het containerpark. Kleine hoeveelheden as en houtskool
horen thuis in de grijze huisvuilcontainer. Zeker niet in de compostbak, het
compostvat of de gft-container. Grote hoeveelheden as en houtskool
brengt u naar een privébedrijf dat gespecialiseerd is in afvalverwerking.
Laat de as en de verbrande houtskool eerst afkoelen om brandgevaar te
vermijden.
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SLUIKSTORTEN LOONT NIET, BEZINT EER U BEGINT!
De lokale politie van politiezone Herko is reeds geruime tijd zeer actief
bezig met het opsporen van sluikstorten en sluikstorters. En met succes,
want steeds vaker kunnen daders gevat worden.

Houd samen met de gemeente ons openbaar domein proper en bel met
al uw vragen over afval naar het gratis nummer van EcoWerf: 0800 97 0
97 of de milieudienst: 02 755 22 65.

Sluikstorters wacht een flinke boete. Conform de gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2011 wacht de daders een belasting op het weghalen van sluikstorten van 744 euro, ongeacht de hoeveelheid afval. Dit
bedrag wordt nog verhoogd met de werkuren van het gemeentepersoneel
dat ingezet wordt om de troep op te ruimen, en ook het gebruik van de
vrachtwagen wordt doorgerekend aan de dader. Bijgevolg kan de factuur
aardig oplopen.
Niet alleen restafval wordt als sluikstorten beschouwd, ook het achterlaten
van snoeihout, grasmaaisel enzovoort in bermen, bossen of op het openbaar domein wordt als sluikstorten beschouwd en valt onder hetzelfde
reglement.

EERSTE HULP BIJ ENERGIEBESPARING
U vraagt zich af of u wel echt energiezuinig bezig bent? U wil energie
besparen, maar raakte het spoor kwijt in het informatieaanbod? In onderstaande prioriteitenlijst wordt u op weg gezet naar een energiezuinig
leven. Hoe hoger de maatregel in het prioriteitenlijstje staat, hoe sneller u
energiewinst zult boeken.
Prioriteitenlijst
1. Zorg voor extra isolatie van uw dak
2. Isoleer uw vloer (nog wat meer)
3. Maak uw ramen en glas superisolerend
4. Plaats een nieuwe verwarmingsketel
5. Isoleer de buitenmuren extra
6. Rij zuinig
7. Gebruik energiezuinige toestellen
8. Koop efficiënte verlichting
9. Kies voor milieuvriendelijke energie
10. En natuurlijk blijft u letten op uw energiezuinig gedrag

Voor een aantal van deze maatregelen kunt u één of meerdere premies
ontvangen. Het woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant geeft u hier
meer informatie over en kan u helpen bij het invullen van uw aanvraagformulieren.
Wilt u weten hoe snel uw investering zal renderen, doe dan beroep op de
energiewinstcalculators van VEA op www.energiesparen.be (Energiewinst).

Neem voor meer info hierover of met andere vragen over wonen contact op met het Woonloket. Het Woonloket bij de dienst Ruimtelijke Ordening
in het Administratief Centrum (De Walsplein 30) is elke woensdag open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. U kunt ook bellen of mailen naar Greet
Boes via 0496 12 86 64 of kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Op 16 juli is het woonloket uitzonderlijk gesloten.
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DE MILIEUVERGUNNINGENWEGWIJZER: BEPAAL ZELF WELKE MILIEUVERGUNNING U NODIG HEBT
De afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur
en Energie van de Vlaamse overheid heeft sinds 2013 opnieuw een toepassing online staan waarmee burgers en startende ondernemers kunnen
nagaan of een geplande activiteit al dan niet milieuvergunningsplichtig of
meldingsplichtig is. Hierbij wordt vooral gemikt op vrij eenvoudige activiteiten (zelfstandigen en KMO’s) en minder op complexe industriële inrichtingen (bijvoorbeeld olieraffinaderij).
Op dit ogenblik kunt u bij de Milieuvergunningenwegwijzer terecht voor
ongeveer 50 activiteiten. De komende jaren zal het aantal activiteiten stelselmatig worden uitgebreid aan een tempo van zowat 15 nieuwe activiteiten per jaar.
De Milieuvergunningenwijzer vindt u op www.milieuinfo.be/wegwijzer

Hoe werkt het?
• Stap 1: Kies uit de lijst van activiteiten één of meerdere activiteiten die
u op eenzelfde locatie wenst uit te baten.
• Stap 2: Doorloop de vragenlijst (gaande van een vijftal tot tientallen
vragen). U vindt bij elke vraag aan de rechterzijde aanvullende informatie die u kan helpen bij het beantwoorden van de vraag.
• Stap 3: Na het doorlopen van de vragen wordt een resultatenpagina
getoond met een aanduiding van de klasse van uw bedrijf en de overeenkomstige rubrieken. Deze informatie kunt u gebruiken bij het indienen van een melding of milieuvergunningsaanvraag.
De wijzer wordt doorlopend verbeterd en verder
uitgebreid. Opmerkingen, aanvullingen of suggesties voor nieuwe activiteiten zijn welkom op
milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be

GEBRUIK GEEN PESTICIDEN
TIPS JULI-AUGUSTUS

Slakken, distels en bladluizen bestrijden zonder pesticiden!
Wordt u tijdens de zomer geplaagd door slakken in uw tuin? Er bestaan verschillende alternatieve
bestrijdingsmethodes tegen deze ongewenste bezoekers. Zo kunt u kippen en eenden inzetten
om de slakken op te ruimen. Een natuurlijke vijand waarmee u slakken kunt bestrijden, is het
aaltje (nematode) Phasmarhabditis hermophrodita.
En wat te doen tegen bladluizen? Goed om weten is alvast dat overbemesting planten extra aantrekkelijk maakt voor bladluizen. Deze beestjes
zijn vooral uit op jonge, groeiende plantendelen. In de handel zijn natuurlijke vijanden tegen bladluizen verkrijgbaar zoals de gaasvlieg
(Chrysopea carnea). Een lichte aantasting kunt u ook bestrijden met een zachte zeepoplossing, of een brandnetelextract of zelfs met een krachtige waterstraal.
Een ander vaak voorkomend probleem zijn distels. De grootste boosdoener is de akkerdistel die een wortel heeft die zeer sterk vertakt. De enige
bestrijdingsmethode hiervoor is intensief maaien net voor de bloei. Maar dat maaien doe u best twee keer: een eerste keer tussen eind juni en begin
juli wanneer de bloemknoppen nog gesloten zijn en daarna in augustus. De plant vormt in augustus en september nog een tweede keer bloemknoppen. Het is aan te raden ook nog een keer in de winter te maaien. Preventief kunt u vermijden dat aanwaaiende zaden zich kunnen vestigen door de
bodem te bedekken met boomschors of houthaksel. Dit belet ook dat zaden van distels die al in de bodem zitten, kunnen kiemen.
Meer tips: www.zonderisgezonder.be en www.ecologischlogisch.be
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GOED GEWASSEN!
Het onderhoud van ons interieur, onze kleding, de vaat enzovoort is
onontbeerlijk voor een goede hygiëne. Dit onderhoud heeft, zoals andere
zaken in het dagelijkse leven, een impact op onze omgeving: het verbruik
van water en energie, de lozing van afval en afvalwater, enzovoort. Ook de
productie en de distributie van de onderhoudsproducten zelf heeft een
invloed op onze omgeving. We kunnen de invloed op het milieu verminderen door onderhoudsproducten te kiezen die een kleine milieu-impact
hebben en door onze gewoontes aan te passen.
Was milieuvriendelijker... u zult zien dat het ‘goed gewassen’ is!

Op www.goedgewassen.be vindt u tips om uw
milieu-impact van het huishouden te verminderen. De pagina’s zijn ingedeeld per thema en u
kunt ze downloaden. Alvast enkele tips:
• Geef de voorkeur aan producten met het EU Ecolabel
• Gebruik geconcentreerde producten
• Kies voor lage wastemperaturen
• Doseer uw schoonmaakmiddelen juist
• Verminder uw waterverbruik
• Kies het juiste wasprogramma

Welzijn
LAAT U NIET BEETNEMEN
Bron: Logo Oost-Brabant
Teken zijn kleine, bruinzwarte, spinachtige parasietdiertjes. Ze verblijven het liefst in vochtige, bosrijke gebieden, parken en weilanden. Het
hele jaar door zijn ze aanwezig, maar pas wanneer de temperatuur
boven 10°C komt, worden ze actief. De meeste tekenbeten komen dus
voor in de periode van maart tot oktober.
Ziekte van Lyme
Teken voeden zich met het bloed van mensen en dieren. Omdat ze niet
kunnen vliegen of springen laten ze zich vanuit struiken, varens en
hoog gras vallen op hun ‘gastheer’. Ze zoeken een plekje waar de huid
dun is en bijten zich vast. Een beet van een teek is vaak onschuldig en
pijnloos, maar als de teek besmet is met een bacterie kunt u er wel ziek
van worden. De ziekte van Lyme is de meest gekende ziekte. Die herkent u aan de steeds groter wordende rode, ringvormige uitslag die
warm aanvoelt. Als de ziekte niet op tijd wordt vastgesteld, kan ze uw
spieren, gewrichten, zenuwstelsel en hart aantasten.
Tekenverwijderaar of pincet, een handig hulpmiddel
U kunt pas ziek worden van een tekenbeet als het beestje 12 tot 24 uur
op uw huid heeft gezeten. Het is dus heel belangrijk om na elke wandeling uw huid en die van uw kinderen te controleren. Zo kunt u de teek
snel verwijderen. Dat doet u best met een speciale tekenverwijderaar
– te koop bij de apotheker – of met een pincet met dunne uiteinden.
Trek zachtjes met een lichte draaibeweging ter hoogte van de kop van
de teek. Trek nooit aan het achterlichaam, want dan kan ze in tweeën
scheuren. Ontsmet de wonde achteraf met ontsmettingsalcohol en
noteer de datum van de tekenbeet in uw agenda. Dat kan nuttig zijn als
u een arts moet raadplegen.

Wanneer gaat u naar de huisarts?
• Als u de teek niet helemaal hebt kunnen verwijderen;
• Als u rode vlekken, hoofdpijn en/of pijn in de armen of benen krijgt
na de tekenbeet;
• Als u hoge koorts en griepsymptomen krijgt tijdens/na een tekenbeet.
Voorkomen is beter dan genezen
Gaat u wandelen, spelen of sporten in de natuur, dan kunt u tekenbeten
gemakkelijk voorkomen:
• Draag gesloten schoenen.
• Doe een lange broek aan en stop uw broekspijpen in uw sokken.
• Draag kledij met lange mouwen.
• Teken kruipen vaak op uw hoofd. Draag daarom een pet als extra
bescherming.
• Blijf weg van struikgewas en hoog gras en blijf zo veel mogelijk op
de paden.
• Gaat u naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen, dan kunt u
uw huid insmeren met insectenwerende middelen op basis van DEET.
Let wel op: deze producten beschermen u slechts tijdelijk. Wees extra
voorzichtig bij kinderen. Lees altijd aandachtig de bijsluiter.
Meer info: www.mmk.be/teken
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BLIJF COOL BIJ HITTE EN GEZOND BIJ OZON
Bron: Logo Oost-Brabant
De zomer is in aantocht. Een tijd van buitenspelen, vakantie en plezier
gaat van start. Maar blijft u cool bij hitte en gezond bij ozon?
Gevolgen van hitte en ozon
Hitte kan leiden tot uitdroging, hittekrampen, uitputting of een hitteslag. Te veel ozon maakt u kortademig, bezorgt u oog- en keelirritaties
en hoofdpijn. Wordt u langere tijd aan hitte en ozon blootgesteld, bent
u er gevoelig aan (baby’s, kinderen, ouderen boven de 65 jaar en (chronisch) zieken zoals mensen met astma, hart- en vaatziekten, nierziekten en suikerziekte) of levert u tijdens heel warme dagen zware fysieke
inspanning? Dan kunnen de gezondheidsklachten erger worden.
Tips om cool te blijven tijdens een hittegolf
• Drink voldoende water. Dat is minstens 1,5 tot 2 liter water per dag
in rust. Drink ook als u geen dorst hebt. Vermijd in ieder geval alcohol
(bier, wijn, …) en drank waarin cafeïne zit (koffie, thee, cola, …).
Zij brengen de natuurlijke vochtregulatie van het lichaam in de war.
• Beperk fysieke inspanningen en sportactiviteiten op de warmste uren
van de dag. Vermijd ook zware fysieke inspanningen op dagen met
verhoogde ozonconcentraties. Sport bij voorkeur in de vroege ochtend of laat op de avond, rust en drink voldoende (twee tot vier glazen per uur).
• Blijf binnen. In de binnenlucht is er minder ozon dan in de buitenlucht.
• Gaat u toch buiten, blijf dan zo veel mogelijk in de schaduw. Bedek
uw hoofd met een zonnehoed of pet, draag lichte kleding in lichte
kleuren en smeer u regelmatig in met zonnecrème.
• Zoek de koelte op en/of koel uw lichaam regelmatig af. Neem een
douche of (zwem)bad of leg een koele handdoek in uw nek.
• Zorg voor elkaar. Steek een helpende hand toe als er in uw omgeving
ouderen of zieken zijn.

Hoe kunt u zelf te veel ozon voorkomen?
Aan het weer kunt u weinig veranderen, maar aan de kwaliteit van de
lucht kunt u werken. De uitstoot van vervuilende stoffen en broeikasgassen verminderen, doet u zo:
• Laat uw auto vaker staan en ga te voet, neem de fiets of het openbaar
vervoer.
• Isoleer uw woning en kies voor een zuinige verwarming met een
hoog rendement.
• Stook geen open vuur.
• Gebruik ‘zuiver’ en droog hout als brandstof voor de kachel of open
haard.
• Laat uw verwarmingsketel en schouw regelmatig poetsen door een
specialist.
Meer info: www.veiligindezon.be
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OCMW
STEUNPUNT VAKANTIEPARTICIPATIE
De zomer is weer gestart en het is de ideale periode om iets leuks te
doen met het hele gezin. Om de vakantiekriebels te stimuleren geven
we u graag enkele kosteloze tips mee. Pret verzekerd!
•
•
•
•
•
•
•
•

Wandelen in het Park van de Oude Abdij
Een bezoekje brengen aan het Silsombos
Genieten van Kortenberg Feest! in Erps-Kwerps (zie blz. 15)
Een gratis optreden meepikken aan de Oude Abdij tijdens de Zomerse
Parkdagen (zie blz. 15)
Leuke knutselboekjes halen in de bibliotheek
Een fijne fietstocht maken, bijvoorbeeld de Vlieg-fietstocht (zie blz. 16)
Een reuzenkrijttekening maken op de stoep
…

Toch is het ook af en toe eens leuk om over de muren van Kortenberg te kijken. Steunpunt vakantieparticipatie biedt een breed en divers aanbod aan
tegen voordelige tarieven. Het vakantiegevoel kunt u al krijgen door er
gewoon een dagje tussenuit te zijn. U kunt dieren begroeten in de zoo, duizelen in een pretpark, curieuzeneuzen in een museum, plonzen in een
zwembad en nog zoveel meer. Naast de daguitstappen kunt u ook een langer vakantieverblijf boeken, zoals een weekje aan zee of in de Ardennen.
Mensen die het financieel niet zo gemakkelijk hebben, kunnen hierop
beroep doen. Als u denkt dat uw gezin hier recht op heeft, kunt u
terecht bij de maatschappelijk werkers in het OCMW.

OCMW KORTENBERG VAN START MET WERKGROEP KINDERARMOEDE
Kinderen ondervinden vaak beperkingen door de financiële problematiek van hun ouders. Het OCMW ontwikkelt gerichte acties om deze
kinderen dit zo min mogelijk te laten voelen en om hen meer kansen te
geven op een normale, sociaal geïntegreerde ontwikkeling. De OCMWraad voorziet extra middelen om een gericht beleid rond kinderen en
jongeren in armoede uit te stippelen.
Via een jongerenmeldpunt zullen jongeren die in de knoop zitten, om
welke reden dan ook, en die er op eigen kracht niet uit raken, terecht
kunnen bij het OCMW. Waar nodig zal een gerichte verwijzing gebeuren
naar professionele begeleiding. Op 1 augustus start een voltijds maatschappelijk werker jeugd, die kinderarmoedebestrijding als prioritaire
taak krijgt.

Onder impuls van het OCMW van Kortenberg vond op maandag 26 mei
een eerste bijeenkomst plaats rond de bestrijding van kinderarmoede.
Belangrijke partners uit het onderwijs, het OCMW en de kinderopvang
staken de koppen bijeen om knelpunten op te sommen en om de
noden en behoeften op te lijsten om een geïntegreerd beleid voor de
bestrijding van kinderarmoede te ontwikkelen. Dit alles gebeurde met
ondersteuning van vzw Uit De Marge, steunpunt voor het jeugdwerk
met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
De wil om met dit thema aan de slag te gaan is bij alle partijen zeer groot. Er
zijn momenteel al een aantal beperkte, geïsoleerde initiatieven, maar er is
nog onvoldoende zicht op wie de mensen in armoede specifiek zijn in
Kortenberg. Daarom wordt één en ander nu gedetailleerd in kaart gebracht,
enerzijds door de bestaande cijfers te bekijken, en anderzijds door zelf de
kinderen en hun ouders in armoede op te zoeken, met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen en te bekijken wat hun noden en behoeften zijn.
Het is de bedoeling om bestaande expertise te bundelen en om te werken aan een gezamenlijke visie rond kinderarmoedebestrijding en zo de
werkgroep kinderarmoede te laten uitgroeien tot een lerend netwerk
kinderarmoede. Bestaand overleg moet worden gestroomlijnd en op
elkaar worden afgestemd, en kan mogelijk worden uitgebreid met
andere organisaties en verenigingen.
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Dienstencentrum Dry Coningen
HET DIENSTENCENTRUM OPENT EEN DORPSRESTAURANT IN ERPSKWERPS EN ZOEKT
VRIJWILLIGERS
Reeds 10 jaar organiseert het Dienstencentrum van OCMW Kortenberg
warme maaltijden in OC Berkenhof. Wekelijks komen er 140 inwoners
genieten van een lekkere maaltijd en aangenaam gezelschap.
In september wordt in samenwerking met ontmoetingshuis De Klok
ook gestart met een dorpsrestaurant in Erps-Kwerps. Vanaf 10 september verwelkomt het Dienstencentrum u om de twee weken op
woensdag om 11.30 u. in ‘De Klok’, Dekenijstraat 11 te Erps-Kwerps,
waar u dan samen met uw
dorpsgenoten een gezellige
middag kunt doorbrengen.
Meer info over deze maaltijden leest u in het septembernummer van Zoeklicht.

Oproep naar vrijwilligers
Om het dorpsrestaurant in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar
vrijwilligers om ons een handje te helpen. Wij zoeken mensen voor de
volgende taken:
• klaarzetten zaal
• ontvangen van bezoekers
• opdienen van maaltijden en dranken
• afwassen
• opruimen zaal en keuken
Bent u geïnteresseerd of wenst u meer info,
neem dan contact op met het Dienstencentrum:
0491 996 224 (Geert)
0491 996 226 (Chris)
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

COMPUTERCURSUSSEN IN HET NAJAAR
Reeds enkele jaren organiseert het Dienstencentrum in samenwerking
met Seniornet Vlaanderen computerlessen voor senioren. Vanaf september is weer een hele reeks cursussen gepland.
Wij bieden u:
• twee deskundige senioren die u stap voor stap op uw tempo begeleiden;
• een kleine groep (maximaal 12 tot 15 deelnemers), zodat iedereen
aan bod kan komen;
• een laptop per persoon (in samenspraak kunt u ook soms uw eigen
laptop meebrengen);
Eerste reeks: Computercursus voor beginners
U hebt nog nooit een computer gebruikt of u hebt een computer maar
durft er nauwelijks aan te komen of u twijfelt bij alles wat u erop doet.
Dan is deze cursus zeker iets voor u. In 7 weken wordt u begeleid bij het
gebruik van uw computer. Wat leert u tijdens deze cursus?
• de computer aan- en uitschakelen op de juiste manier;
• kennismaken met de onderdelen en instellingen van de computer;
• kennismaken met het toetsenbord en het gebruik ervan;
• de muis bedienen;
• het bureaublad en vensters gebruiken;
• documenten en mappen ordenen;
• documenten correct en op de juiste plaats opslaan;
Natuurlijk zijn de nodige oefeningen voorzien.

Praktische info:
Maandag 8, 15, 22 en 29 september en 6 en 13 oktober van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof (zaal Harmonie), Beekstraat 25 te Kortenberg;
€ 107 (cursus en gebruik computer en koffie inbegrepen)
Inschrijven tot donderdag 5 september 2014 (max. 12 deelnemers)
Meer info en inschrijven: 0491 996 226, 0491 996 224 of dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
Programma najaar 2014
Voor de volgende cursussen moet u voldoende basiskennis hebben van de
computer of de bovenstaande cursus voor beginners gevolgd hebben. Meer
info vindt u steeds in Zoeklicht van de respectieve maand of in de UiTagenda.
De cursussen vinden steeds plaats op maandag van 9 tot 12 u.:
• Windows 8: 20 oktober en 3 november
• Wat koop ik beter? een iPad, iPhone, tablet, gsm, smartphone: 17
november
• Tablet Android: 24 november en 1 december
• Tablet iPad: 8 en 15 december
Programma voorjaar 2015
• Fotobewerking en aanmaak fotoboeken: 12, 19 en 26 januari en 2 en
9 februari
• Internet: 23 februari en 2 en 9 maart
• Facebook: 16 en 23 maart
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Politie
AANVRAAG VERGUNNING VOOR DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN
Indien u tijdelijk gebruik wil maken van het openbaar domein voor het
plaatsen van een container, stelling, kraan, verhuiswagen,… dan dient
u hiervoor een vergunning aan te vragen.
Voor een inname van het openbaar domein met een duurtijd van
maximum 7 dagen hebt u de schriftelijke toelating nodig van de politie en dient u ten laatste vijf werkdagen voor de start van de inname
een formulier (terug te vinden op www.politieherko.be) volledig en
duidelijk in te vullen en te bezorgen aan de politie.

informatie te bevatten: contactgegevens, de reden voor de aanvraag, de
tijdsperiode, de exacte locatie van de inname, een plan,... De gemeente
int een belasting vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar
domein wordt bezet en dit voor een bedrag van 0,5 euro per m² per dag
met een minimum van 12,5 euro per aangifte.

Voor een inname van het openbaar domein met een duurtijd van
minimum 8 dagen hebt u eveneens een vergunning nodig van de
politie na advies van het schepencollege/mobiliteitsoverleg. Een dergelijke aanvraag dient u minimum 14 kalenderdagen op voorhand in door
een e-mail te sturen naar hoofdinspecteur John Janse via het e-mailadres verkeersdienst@politieherko.be. De aanvraag dient volgende

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

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Aantal geflitste voertuigen

Nederokkerzeelsesteenweg

50 km/u.

144

11,1 %

Molenstraat

50 km/u.

360

3%

Sterrebeeksesteenweg

50 km/u.

317

3,5 %
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Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

NIEUWE LESSENREEKSEN NEDERLANDS

Schooljaar 2014-2015
Zou u graag vlot kunnen praten met uw buren in de taal van uw streek?
Dat kunt u leren in Kortenberg tijdens lessenreeksen voor beginners
georganiseerd in samenwerking met het CVO Tervuren-Hoeilaart en
met CBE Openschool campus Leuven-Hageland.
Gezamenlijk inschrijvingsmoment voor beide lessenreeksen
• In OC Berkenhof (lokaal 0.6 blok B) op vrijdag 29 augustus van 16
tot 19 u.
• Indien u dit wenst kunt u tijdens een oriënterend gesprek worden
doorverwezen naar de voor u meest geschikte lessenreeks.
Praktische info over de lessen
De lessenreeksen starten tijdens de eerste week van september.
• CVO organiseert een eerste niveau en een tweede niveau eenmaal per
week van 19 tot 22 u. Het inschrijvingsgeld bedraagt 72 euro, boeken
niet inbegrepen (een sociaal tarief kan aangevraagd worden).

• CBE Openschool organiseert eveneens een eerste en een tweede
niveau driemaal per week van 9 tot 12 u. Deze cursus richt zich specifiek naar laaggeschoolden, de inschrijving is gratis - u betaalt enkel
een bijdrage voor het materiaal (ongeveer 20 euro).
Meer info krijgt u bij de inschrijving.
Meer info
• Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Tervuren-Hoeilaart,
Brusselsesteenweg 106, 3080 Tervuren, 02 767 04 30,
info@cvoth.be, www.cvoth.be
• CBE Openschool campus Leuven Hageland, Parkstraat 146,
3000 Leuven, 016 22 10 68, leuven@cbeopenschool.be,
www.cbeopenschool.be (Contact / Campus Leuven)
• Huis van het Nederlands, Mgr. Ladeuzeplein 17, 3000 Leuven,
016 48 04 10 of 0473 43 32 29, leuven@huisvlaamsbrabant.be,
www.huisvlaamsbrabant.be.

AUXILIA VZW ZOEKT VRIJWILLIGE LESGEVERS
Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die individueel onderwijs biedt
aan kansarme jongeren en volwassenen zonder onderscheid van huidskleur of levensbeschouwing. Voor het schooljaar 2014-2015 heeft
Auxilia reeds aanvragen ontvangen van de basisscholen in Kortenberg
en Everberg, ook vele aanvragen van secundaire scholen. Wilt u wekelijks één à twee uur lesgeven? Een pedagogisch diploma of praktijkervaring is mooi meegenomen, maar zeker en vast geen vereiste.

Meer info: www.auxilia-vlaanderen.be
of bij het regionaal vrijwillig coördinatieteam:
auxilialeuven@gmail.com
Hubert Verbeke – 0478 65 25 29
Janine Van Espen – 02 759 78 62
Mady Van Cauteren – 016 22 99 81
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STUDENTEN ZOEKEN GASTGEZIN
Verschillende organisaties zijn op zoek naar gastgezinnen voor studenten.
• WEP zoekt tien Vlaamse gezinnen die vanaf eind augustus hun huis
voor een semester willen openstellen voor een Waalse/Brusselse
jongere. De jongeren gaan naar een school in de buurt en zijn een
volwaardig lid van de familie. De deelnemers keren niet naar huis
tijdens hun uitwisseling.

• AFS is een internationale uitwisselingsorganisatie, actief in meer dan
50 landen. Ieder jaar ontvangen meer dan 200 Vlaamse gezinnen
AFS-jongeren uit alle hoeken van de wereld. AFS bereidt gastgezinnen goed voor. De werking van AFS wordt wereldwijd gedragen door
vrijwilligers die lokaal actief zijn. Elke regio heeft een AFSouderencomité, dat instaat voor de begeleiding van de gastgezinnen
en een jongerencomité dat instaat voor de begeleiding van de
wereldstudent.

Meer info: www.wep.be, dominiquet@wep.org, 02 534 53 36
of 0474 89 89 15

Meer info: www.afsvlaanderen.be of 015 79 50 10

MEI IN BEELD

1 De deelnemende kinderen kregen instructies van de politie.
2 De gemeentelijke vrachtwagen werd ter beschikking gesteld om de
problematiek van de dode hoek goed in beeld te brengen.
3 De kinderen testten hun vaardigheden op het fietsbehendigheidsparcours.
4 De kinderen trokken met helm, hesje en rugnummer de straat op.

Tijdens het levend verkeerspark van 8 tot 23 mei oefenden de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van de Kortenbergse basisscholen in de praktijk wat ze in de verkeerseducatieve lessen leerden.
1

2

3

4
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in Kortenberg
(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERG FEEST! IN ERPSKWERPS

GEMEENTEBESTUUR

ZOMERSE PARKDAGEN

Het is weer zover! Op zondag 6 juli van 14 tot 18 u. viert Kortenberg
volop feest. Ditmaal is Erps-Kwerps de gastgemeente van dienst.
Iedereen is heel hartelijk welkom op het terrein aan de Kasteelstraat
voor een middag vol plezier. Geniet van spectaculaire straattheateracts,
laat een ballon in de gekste figuren plooien, waag je aan een beklimming op de klimtoren,… Ook de Erps-Kwerpse verenigingen bieden
leuke activiteiten en lekkere snoeperijen aan.
Er is een fietsenparking voorzien naast de voetbalkantine, te bereiken
via de Nederokkerzeelsesteenweg.
Hopelijk tot dan!
Tot Kortenberg Feest!

Vorige zomer zorgden de Zomerse Parkdagen voor leuke, zonnige en
muzikale zondagen in het Abdijpark. Dit jaar zal het niet anders zijn! In
juli en augustus vormt het park opnieuw het decor van gezellige middagconcertjes. Met fijne muziekgroepjes om te ontdekken en samen te
genieten van een ongedwongen, zomerse sfeer. Afspraak op zondag
om 15 u. in het Park van de Oude Abdij.
Op het programma:
Zondag 13 juli: Buckwood Mojo
Buckwood Mojo bijt de spits af van de zomerse parkdagen met een
portie swing, boogie en heel veel blues.
Zondag 27 juli: Blend
De ‘mix’ van ervaren rockers en de - ietwat jongere maar getalenteerde
- zangeressen blijkt wonderwel te werken en is qua muziekkeuze en
ervaring perfect samengevat in de naam: ‘Blend’.
Zondag 10 augustus: Sens Unique
Dit vijftal gaat voluit voor een feestelijke mix van rock, folk en chanson
française met weerhaken.
Zondag 24 augustus: Different Lines
De gitaar van Alain Pierre en de stem van Barbara Wiernik nemen je
mee naar een wereld waar jazz en pop elkaar ontmoeten.
Zondag 6 juli van 14 tot 18 u.
Centrum Everberg
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

Vier zondagen om 15 u.
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83

Zoeklicht · Kortenberg
juli-augustus 2014

16
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DE ZOMER VAN VLIEG

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

VRIJETIJDSBEURS 2014

Straﬀe speurneuzen opgelet! Vlieg
verstopt deze zomer opnieuw een
schat in de Bib van Kortenberg. Via
allerlei leuke opdrachten verzamel
je tips om de schatkist te vinden.
We bouwen constructies met grote
dozen en bekijken de grootste
bouwmeesters ter wereld van heel
dichtbij. Of wat dacht je van een
muurtje metsen in de Bib? Niets is te zot voor Vlieg! Heb je de schatkist
gevonden, dan hebben we een prijzentip voor jou: elk bouwplan in de
schatkist heeft een unieke code. Voer ze in op www.UiTmetVlieg.be
(Schattenjacht) en win een familieweekend in Mechelen. Meer over de
wedstrijd op www.UiTmetVlieg.be

Op zaterdag 6 september organiseert de gemeente de Vrijetijdsbeurs.
De ideale gelegenheid om kennis te maken met ons rijke verenigingsleven. De sportclubs, cultuurverenigingen, jeugdverenigingen,… stellen
zich uitgebreid voor in gepersonaliseerde standjes.

En je kan deze zomer dubbel in de prijzen vallen. Met de Vliegfietstocht! Fiets op je eigen tempo door de gemeente Kortenberg en
verzamel onderweg letters. Alle letters gevonden? Dan maak je kans op
één van onze leuke boekenpakketten. Kom dus van 28 juni tot en
met 30 augustus zeker langs in de Bib en doe gratis mee!

Doe mee aan onze fietstocht die je langs mooie plekjes van onze
gemeente leidt.

Maar dat is natuurlijk niet alles! De Vrijetijdsbeurs wordt opgefleurd
met allerhande randanimatie. Zo kan je er van een hapje en een drankje
genieten, kunnen de kinderen zich uitleven in het kinderdorp, kan je je
fiets gratis laten graveren en brengen de lokale verenigingen diverse
optredens en demonstraties.
Kortom: de Vrijetijdsbeurs is de ideale manier om je zaterdagmiddag op
een leuke en ontspannen manier door te brengen. En wie weet vind je
wel een nieuwe hobby vlakbij huis!

(UPC Kortenberg en Cultuurdienst)

OPROEP: COLLECTIEF CREATIEF
SAMEN KUNSTZINNIG
Collectief Creatief is een kunstzinnig initiatief van
het UPC samen met de gemeente Kortenberg dat
kadert in Beeldvorming en Participatie in de Geestelijke Gezondheidszorg.
Het doel: vanuit de eigen creativiteit verbondenheid waarnemen, toelaten
en delen in verschillende kunstvormen.
Als vervolg op de voorgaande editie wil Collectief Creatief iedereen die iets
voelt voor kunst - in de ruimste zin van het woord - de mogelijkheid
geven om (weer) deel te nemen.
Dit jaar is het thema ‘recycleren’. Wil je aan de slag met ondersteunende
hulp en materiaal om je idee waar te maken? Dan ben je welkom gedurende 4 woensdagen in september in UPC Kortenberg. De werken worden
tentoongesteld in de week van 13 oktober.
Interesse, vragen en deelname melden aan
maite.vande.velde@uc-kortenberg.be 02 758 06 71 (Sint-Maarten)
of cultuur@kortenberg.be - 02 755 22 83 (Stien Pardon).

Zaterdag 6 september van 14 tot 18 u.
Site Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
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(Toerisme Dijleland)

DIJLELANDSE STREEKWANDELINGEN 2014
Ook in de tweede helft van dit jaar nemen Dijlelandse topstreekgidsen je op sleeptouw en
verken je samen met hen pakkende plekjes in het mooie Dijleland. Verschillende activiteiten
staan in het teken van de ‘Groote Oorlog’. De wandelingen vinden steeds plaats op woensdagnamiddag, starten om 14 u. en duren ongeveer drie uren. Twee wandelingen worden herhaald
op zondag en starten 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 tweede helft 2014
Wanneer
9 juli
23 juli
13 augustus
17 augustus
27 augustus
10 september
24 september
28 september
8 oktober
22 oktober

Waar
Perk
Huldenberg
Herent
Herent
Moorsel
Zaventem
Buken
Buken
Meerbeek
Keerbergen

Vertrekpunt
Sint-Niklaaskerk
Sint-Pieter- en Pauluskerk
Onze-Lieve-Vrouwkerk
Onze-Lieve-Vrouwkerk
Suint-Jozefskerk
Sint-Jozefkerk
Sint-Antoniuskerk
Sint-Antoniuskerk
Sint-Antoniuskerk
Gemeentehuis

Adres
Tervuursesteenweg 112
Sint-Rochusstraat 6
Onze-Lieve-Vrouwplein 1
Onze-Lieve-Vrouwplein 1
Moorselstraat 203
Vilvoordelaan
Bukenstraat 26
Bukenstraat 26
Sint-Antoniusstraat 24
Gemeenteplein 10

Meer info:
Toerisme Dijleland: 016 31 18 61, info@toerismedijleland.be of www.toerismedijleland.be
(vtbKultuur)

HET GROENE KRAAINEM, CULTURELE WANDELING
Als je ideeën voor een nieuw voortuintje wilt, moet je met vtbKultuur langs de hoogste kadasters van Vlaanderen
wandelen.
Na Knokke-Heist is Kraainem de duurste gemeente van Vlaanderen. In een eerste wandeling was daar helemaal
niks van te merken. Deze keer bewonderen we de imposante villa’s van de Baron Albert d’Huartlaan en het park
van Kraainem tot Stokkel.
Het groene Kraainem of het park van Kraainem ligt helemaal in het zuiden van de gemeente. Baron Albert d’Huart erft het Stokkelbos dat hoorde bij het pachthof van de Norbertijnenabdij van Park Heverlee. Zijn erfgenamen zullen vanaf het interbellum, en vooral na de Tweede Wereldoorlog het gebied ontsluiten en
omvormen tot één groot villagebied. Onderweg kom je namen van grote architecten tegen: modernisten zoals Willy Van der Meeren, Renaat Braem, maar ook
Jacques Dupuis, architect van de bekende Expo'58-gevel van het Heizelpaleis 5 en Henri Vaes, de architect van de nieuwe abdij van Orval. Ook Brand Whitlock,
de Amerikaanse ambassadeur die België hielp de eerste wereldoorlog te overleven, woonde langs het traject. Je wandelt over de echte ‘vierarmen’, waar iedereen al van hoorde maar wat weinigen echt weten liggen.
Zondag 13 juli of zondag 20 juli, telkens vanaf 9.30 u.
Vertrek: OC Berkenhof
€ 9, leden: € 8
Meer info: 02 759 84 66 of guido.craps@vtbkultuur.be
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(Buurtcomité Kwerps Herleeft)

(vtbKultuur)

ZEVENDE KWERPS HERLEEFT

DAGUITSTAP:
IN HET SPOOR VAN DE KLAPROZEN

Van vrijdag 18 juli tot en met
maandag 21 juli vind je op het
Sint-Pietersplein van Kwerps vier
dagen lang kermisattracties. Je kan
genieten van mosselen of paardensteak met frietjes en curryworsten
voor de kinderen.
Op zaterdag 19 juli om 20 u. is er een
optreden van de covergroepen 'Mingled'
en 'Blend' met twee zangeressen uit
Erps-Kwerps, muziek van de jaren '80 tot
en met nu.
Op zondag is er vanaf 8 u. rommel- en
boerenmarkt tot 16 u. Om 19 u. start het
optreden van KarmaZ (uit Erps-Kwerps).
Op maandag is er kaartnamiddag 'pressen' voor een lekker stuk vlees of kip.
Allen daarheen!
Vrijdag 18 juli tot en met maandag 21 juli
Sint-Pietersplein Kwerps

(Hobby- en filaclub i.s.m. Kantschool Kortenberg)

INFOAVOND HOBBY EN FILACLUB
EN KANTSCHOOL KORTENBERG
Op zaterdag 6 september wordt er gestart met een nieuw kantklosjaar
voor beginners en gevorderden. Deze lessen gaan twee maal per
maand door, telkens van 9 tot 15.30 u. Als je interesse hebt, word je
verwacht op de info- en inschrijvingsavond op 25 augustus van 19 tot
20.30 u. in zaal Harmonie in OC Berkenhof.

Maandag 25 augustus van 19 tot 20.30 u.
OC Berkenhof
Info: Godelieve Hermans: 02 757 16 31 na 18 u.

De tweede Sommeslag en het
Honderddagenoffensief
Volkomen onverwacht
brak op 21 maart 1918,
even na 5 u., een hevige
beschieting los op de
Britse linies tussen Arras
(Artezië) en La Fère
(Aisne). De Duitse loopgraafartillerie schoot duizenden goedgerichte ‘Minen’ van 100 kg in de eerste en tweede linies,
waarmee de prikkeldraad werd opgeruimd en de mitrailleursnesten
werden vernietigd. De Duitsers probeerden dus een nieuwe techniek. Ze
zorgden voor een korte maar uiterst hevige precisiebeschieting op de
observatie- en commandoposten, telefooncentrales, batterijen, spooremplacementen, munitiedepots en vliegvelden.
De Duitse aanvoerder, Erich Ludendorﬀ, opende zijn Lenteoﬀensief om
9.40 u. In slechts vier dagen tijd vorderden ze 27 km en was Péronne,
een jaar eerder door hen ontruimd, weer in hun bezit en bedreigden ze
Amiens. Er werd gebruik gemaakt van langeafstandskanonnen met een
bereik tot 120 km die Parijs met 20 cm-granaten beschoten om het
moreel van de bevolking te breken.
Zaterdag 23 augustus van 7 tot 21 u.
Vertrek: OC Berkenhof
€ 39, leden € 35
Meer info: 02 759 84 66 of guido.craps@vtbkultuur.be
(De Blinde Muur)

KOM MEE SCHILDEREN BIJ DE BLINDE MUUR
Wil je onder professionele begeleiding schilderen of
leren schilderen, aarzel dan niet en kom naar de schilderschool ‘De Blinde Muur’. Je kan er volledig vrij je
eigen thema en stijl kiezen, en wordt dan individueel
begeleid in de uitvoering hiervan. De lessen gaan
door van begin september tot eind juni, in OC
Berkenhof elke zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 u.
Voor de nieuwe leden zijn de eerste twee lessen gratis, bij wijze van kennismaking. Je kan gelijk welk moment aansluiten.
Meer info: Lieve Ophalvens 0479 51 10 08
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(vzw Schoonaerde Feesten)

(KF De Vrolijke Schutters)

SCHOONAERDE FEESTEN

MOSSELRESTAURANT

Iedereen herinnert het zich nog wel: de grootse feesten, kermissen en witloofstoeten van Schoonaerde...
Na meer dan 20 jaar vonden de huidige bewoners van de wijk Schoonaarde (Erps-Kwerps) dat het hoog tijd
werd om deze goeie oude traditie in ere te herstellen en uit te pakken met een welgevuld weekendprogramma,
leuke evenementen voor jong en oud en dit alles aan democratische prijzen.

Dit jaar kan je opnieuw smullen van de
intussen welgekende overheerlijke mosselen van KF De Vrolijke Schutters. Zij voorzien ook koude schotel en balletjes in
tomatensaus voor wie geen liefhebber van
mosselen is. Laat deze kans niet voorbij
gaan en geniet ervan dat je zelf die dag
niet moet koken. Iedereen is van harte
welkom.

Programma zaterdag 30 augustus
13 u. Plechtige opening feesten en start
‘Schoonaerde heeft Talent’
Wedstrijd voor kids van 6 tot 18 jaar
14 u. Opening Kermis
18 u. Prijsuitreiking ‘Schoonaerde heeft Talent’
20 u. Party & optreden Supermodels & Guy Folie /
DJ Dirk
Doorlopend frieten en BBQ
Programma zondag 31 augustus
8 u. Rommel- en boerenmarkt en oude ambachten
10 u. Kermis
11.30 u. BBQ (tot 18 u.)
14 u. Huifkarrenritjes in Schoonaerde
17.30 u. Einde markt (toog blijft open tot vat af is)

Oproep aan alle jeugdverenigingen
Doen jullie mee aan de Schoonaerde-Talentenshow?
Schrijf jullie jong geweld snel in via het inschrijvingsformulier op facebook! Ambiance verzekerd! De winnaar treedt op in het voorprogramma van de
Supermodels & Guy Folie.

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus
Weebroekweg, Erps-Kwerps
Info: 0479 60 23 04,
jonny.vandenbalck@telenet.be
Inschrijven talentenjacht via facebook:
Schoonaerde feesten

Zondag 31 augustus van 11.30 tot
14.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Info: lutjeva@gmail.com

Jaks !
(Jeugd Rode Kruis-Kortenberg)

JEUGD RODE KRUISKORTENBERG
TROTSE WINNAAR GOUDEN
ZWEETDRUPPEL VLAAMSBRABANT
De afdeling Kortenberg van Jeugd Rode Kruis heeft de Gouden
Zweetdruppel van Vlaams-Brabant te pakken. Een resultaat om fier op
te zijn!
Elke maand brainstormden ze over de opdrachten rond beweging. Ze
werden immers door Jeugd Rode Kruis uitgedaagd om te springen,
dansen, lopen, huppelen, … Onder leiding van enkele creatievelingen
onder hen werkten ze deze opdrachten uit.

Deze trofee is voor Jeugd Rode Kruis-Kortenberg de kers op de taart na
een jaar lang hard werken. Ze laten de kinderen uit de omgeving steeds
weer een leuke dag beleven door de combinatie van eerste hulp en
spel. Ze willen als Rode Kruisvrijwilligers kinderen belangrijke zaken
rond eerste hulp aanleren en hen zo de kans geven om zich te
ontplooien tot échte helden.
De verantwoordelijken richten dan ook graag een woordje van dank tot
het geweldige team van Jeugd Rode Kruis-Kortenberg - stuk voor stuk
mensen met een groot hart op de juiste plaats. Dat resulteert in
lachende gezichtjes op het einde van de activiteiten. En het blijkt ook
uit de steeds langer wordende wachtlijsten voor de initiaties.

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 28/06/14
tot 31/08/14

De Bib

De Schatten van Vlieg in de
bibliotheek van Kortenberg

De Bib

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

van 29/06/14
tot 31/08/14

TC Leliehof

Tennis- en omnisportstages

TC Leliehof

martin.tennisleliehof@gmail.com,
www.tcleliehof.be, leliehof.tennisacademie.org

zo 29/06/14
van 14:00 tot 17:00

Sport- en welzijnsdienst
gemeentebestuur
Kortenberg

Fiets- en wandelhappening

GC Colomba

02 755 22 86 of 02 755 22 87,
sportdienst@kortenberg.be of welzijn@
kortenberg.be, www.kortenberg.be, gratis

do 03/07/14 om 07:30

vtbKultuur Kortenberg

Gaume en Verdun, 4-daagse Vertrek: OC Berkenhof
vtbKultuur-trip

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 445

do 03/07/14
van 13:30 tot 16:30

KVLV Everberg

Creatief in de Hobbyclub

OC Everberg

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

do 03/07/14 om 14:00

Okra - trefpunt 55+
Oost-Brabant

Wandeling in Kortenberg

Vertrek: Sporthal Colomba

www.okra.be/oostbrabant

zo 06/07/14
van 14:00 tot 18:00

Cultuurdienst Kortenberg

Kortenberg Feest!

Plein Kasteelstraat

02 755 22 83, stien.pardon@kortenberg.be,
www.kortenberg.be, gratis
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Wat

Waar

Info

ma 7/07/2014
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

KVLV Everberg gaat uit
wandelen

Vertrek: Parking voor gemeentehuis 02 759 82 60, j.maes.vandersande@skynet.
Everberg
be, www.kvlv-everberg.be, iedere maandag
in juli

woe 9/07/14 om 14:00

Toerisme Dijleland

Wandeling Perk

Vertrek: Sint-Niklaaskerk,
Tervuursesteenweg, 112

016 18 61, info@toerismedijleland.be, gratis

woe 09/07/14
van 18:00 tot 21:30

Wandelclub
Witlooftrekkers

Avondwandeling 8 km
Veltem-Kortenberg

Vertrek: De Walsplein

02 759 33 26, www.witlooftrekkers.be

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

Wandelclub
Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 10 km
Kortenberg

Vertrek:De Walsplein

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be, ook
op 07/09/14

zo 13/07/14
van 09:30

vtbKultuur Kortenberg

Het groene Kraainem,
culturele wandeling

Vertrek: OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 9, leden: € 8 (vtbKultuur-gids en eigen
audiofoonsysteem inbegrepen), ook op
20/07/14

zo 13/07/14 om 15:00

Cultuurdienst Kortenberg

Zomerse Parkdagen:
Buckwood Mojo

Park Oude Abdij

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

van 14/07/14
tot 18/07/14

Thai Ko Gym

Thaiboxing Zomerstage

Sporthal Kortenberg

0498 80 91 91, info@thaikogym.be, € 120,
leden: € 100

woe 16/07/14
van 18:00 tot 21:30

Wandelclub
Witlooftrekkers

Avondwandeling 8 km
Herent-Kortenberg

Vertrek: De Walsplein

02 759 90 36, www.witlooftrekkers.be

vrij 18/07/14 van 17:00 Buurtcomité Kwerps
tot 20:00, za 19/07/14 herleeft
van 15:00 tot 24:00, zo
20/07/14 van 08:00 tot
24:00, ma 21/07/14 van
14:00 tot 20:00

7de Kwerps Herleeft

Centrum Kwerps

0494 17 78 44, 02 759 78 31,
deschuur@telenet.be, pascale.ral@telenet.be

vrij 18/07/14
van 20:00 tot 22:00

Teenslippers pimpen

OC Everberg

kvlveverberg@gmail.com, kvlv-everberg.be

Kermis in Erps-Kwerps

Sint-Pietersplein

www.kortenberg.be

KVLV Everberg

van za 19/07/14
tot zo 21/07/14
zo 20/07/14
van 08:00 tot 16:00

Buurtcomité Kwerps
herleeft

Rommel- en boerenmarkt in Café De Schuur
openlucht

0494 17 78 44 of 02 759 78 31

zo 20/07/14
van 08:15 tot 17:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Dagtocht 21 km te Nadrin

Vertrek: De Walsplein

02/759 54 64, www.witlooftrekkers.be

woe 23/07/14
om 14:00

Toerisme Dijleland

Wandeling Huldenberg

Vertrek: Sint-Pieter en Pauluskerk
(Sint Rochusstraat 6)

016 18 61, info@toerismedijleland.be, gratis

woe 23/07/14
van 18:00 tot 21:30

Wandelclub
Witlooftrekkers

Avondwandeling 8 km te
Tervuren

Vertrek: De Walsplein

02 720 52 21, www.witlooftrekkers.be

za 26/07/14
van 19:00 tot 20:00

Oude Abdij vzw

Wassende Maanconcerten:
Duo Thomas Baeté en
Romina Lischka

Oude Abdij

02/757 20 22,
inschrijvingen@oudeabdijkortenberg.be,
abdijkortenberg@skynet.be, € 14, VVK: € 12

zo 27/07/14
van 09:30 tot 12:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 8 km te
Linden

Vertrek: De Walsplein

02 759 87 19, www.witlooftrekkers.be

zo 27/07/14
om 15:00

Cultuurdienst Kortenberg

Zomerse Parkdagen: Blend

Park Oude Abdij

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

wo 30/07/14
van 18:00 tot 22:30

Wandelclub
Witlooftrekkers

Avondwandeling 13 km
Everberg-Leuven

Vertrek: Parking Everberg

02 759 54 64, www.witlooftrekkers.be
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do 31/07/14
van 13:45 tot 17:45

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

Dansnamiddag voor
senioren

GC Colomba

02 755 22 86, michele.geets@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

zo 10/08/14 om 15:00

Cultuurdienst Kortenberg

Zomerse Parkdagen: Sens
Unique

Park Oude Abdij

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

woe 13/08/14
om 14:00

Toerisme Dijleland

Wandeling Herent

Vertrek: aan Onze-Lieve-Vrouwkerk 016 18 61, info@toerismedijleland.be, gratis
(Onze-Lieve-Vrouwplein 1)

za 23/08/14
van 07:00 tot 21:00

vtbKultuur Kortenberg

In het spoor van de
klaprozen, daguitstap
Tweede Sommeslag

Vertrek: OC Berkenhof

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

zo 24/08/14
om 15:00

Cultuurdienst Kortenberg

Zomerse Parkdagen:
Different Lines

Park Oude Abdij

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

ma 25/08/14

vtbKultuur Kortenberg

New York, in het spoor van
de Red Star Line, 9-daagse
vtbKultuur-trip

Vertrek: OC Berkenhof

02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 2.925

ma 25/08/14
van 19:00 tot 20:30

Kantschool Kortenberg

Infoavond en inschrijven
kantkloslessen

OC Berkenhof

kantschool.kortenberg@skynet.be

van ma 25/08/14
tot vrij 29/08/14
van 08:00 tot 17:00

Sportregio Dijle &
Hageland

G-Sportkamp voor jongeren
met een verstandelijke
beperking

Sportcentrum Colomba

016 26 76 60, leen.cox@vlaamsbrabant.be,
enkel volledige week, € 78

woe 27/08/14
om 14:00

Toerisme Dijleland

Wandeling Moorsel

Vertrek: Sint-Jozefskerk
(Moorselstraat 203)

016 18 61, info@toerismedijleland.be

woe 27/08/14
van 18:00 tot 20:30

Rode Kruis Kortenberg

Bloedinzameling

GC Colomba

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

do 28/08/14
van 13:45 tot 17:45

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

Dansnamiddag voor
senioren

GC Colomba

02 755 22 86, michele.geets@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

za 30/08/14 vanaf
13:00, zo 31/08/14 van
08:00 tot 18:00

Schoonaerde Feesten
VZW

Schoonaerde Feesten
(gevarieerd programma)

Weebroekweg - Erps-Kwerps

anne.verdoodt@conjunct.be, info op
facebook: Schoonaerde feesten

za 30/08/14
van 13:30 tot 19:00

vzw Schoonaerde Feesten Talentenjacht 'Schoonaerde
heeft Talent' voor kinderen
van 6 tot 18 jaar

Weebroekweg - Erps-Kwerps

anne.verdoodt@conjunct.be, inschrijven tot
30/07 via de facebookpagina: Schoonaerde
feesten

za 30/08/14
van 19:00 tot 20:00

Oude Abdij vzw

Wassende Maanconcerten:
Duo Capricornus

Oude Abdij

02/757 20 22,
inschrijvingen@oudeabdijkortenberg.be,
abdijkortenberg@skynet.be, € 14, VVK: € 12

zo 31/08/14
van 11:30 tot 14:30

KF De Vrolijke Schutters

Mosselrestaurant

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

lutjeva@gmail.com

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

ADRESSEN
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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 juli gebeuren voor het septembernummer, en ten
laatste op 25 augustus voor het oktobernummer. Deze deadlines zullen strikt
worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek en in tal van andere media.

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

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 september 2014. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 juli 2014 worden ingediend.
Voorstellen voor het oktobernummer van Zoeklicht moeten ten laatste op
25 augustus 2014 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 4 augustus 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.

OPENDEURDAGEN EN INSCHRIJVINGEN SCHOLEN KORTENBERG  SCHOOLJAAR 20142015
GEMEENTELIJKE KLEUTER EN LAGERE SCHOLEN
DE KLIMOP
Kwerpsebaan 249, 3071 Erps-Kwerps
02 759 64 59
deklimop@kortenberg.be
www.deklimop.net

DE NEGENSPRONG
Anonciadenstraat 1, 3078 Everberg
02 759 96 22
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be

Opendeurdag

Opendeurdag

Vrijdag 29 augustus 2014 van 17.30 tot 19 u.

Vrijdag 29 augustus 2014 van 18 tot 19.30 u.

Kennismaken?

Kennismaken?

Tijdens de kijkdagen voor peuters, telkens van 9 tot 10.30 u.:
• woensdagen 15 oktober en 10 december 2014
• woensdagen 4 februari, 25 maart en 13 mei 2015
Tijdens een kijkdag kunnen ouders bij hun kind in de klas blijven.

Tijdens de kennismakingsavonden in de instapklas:
• maandag 20 oktober 2014 van 18 tot 19 u.
• woensdag 17 december 2014 van 18 tot 19 u.
• dinsdag 24 maart 2015 van 18 tot 19 u.

Inschrijvingen

Op afspraak:
neem contact op met de school
02 759 96 22 of 0486 799 064

Op maandag 30 juni en dinsdag 1 juli 2014, telkens van 18 tot 19 u.
Op donderdag 28 en vrijdag 29 augustus 2014 van 18 tot 19 u.
Op afspraak:
met schooldirecteur Johan Bryon
02 759 64 59 of 0474 65 05 60

DE BOEMERANG
A. Dewitstraat 7 (lagere school)
Dorpsstraat 182 (kleuterschool)
3078 Meerbeek
02 759 63 60
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info

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

Opendeurdag en inschrijvingen

Donderdag 28 augustus 2014 van 17.30 tot 19.30 u.

Donderdag 28 augustus 2014 van 17 tot 18.30 u.

Inschrijvingen

Kennismaken?

Maak een afspraak met het secretariaat op 02 759 60 69

Tijdens de kijkdagen voor de peuterklas:
zie www.deboemerang.info

Op afspraak:
met schooldirecteur Johan Vandenbergen
0486 799 114

Info en inschrijvingen
Tijdens de opendeurdag of na afspraak op 0486 29 94 83

Gemeentelijke Academie voor Woord en Dans
Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
telefoon 02 253 07 33 of 02 720 05 28
fax 02 253 44 92
dko@kortenberg.be
www.academiezaventem.be

GEMEENSCHAPSONDERWIJS

Info en inschrijvingen
Woensdag 27 augustus 2014 van 15 tot 18 u.
filiaal Kortenberg

Meer info op www.academiezaventem.be
Inschrijvingen voor het filiaal Kortenberg lopen tot
zaterdag 13 september 2014 (enkel nieuwe inschrijvingen)

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

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

Opendeurdag

Maandag 18 tot vrijdag 29 augustus 2014
Van 10 tot 12 u. en van 13 tot 15 u. (behalve op woensdag)
Op afspraak met directeur Katie Van den Broeck
02 759 68 25

Vrijdag 29 augustus 2014 van 17 tot 19 u.
Kennismaken?
Tijdens instapdagen, kijkdagen of na afspraak: zie www.materdei-ek.be
Info en inschrijvingen
Op afspraak met schooldirectie An Lambrechts (0494 15 87 02) en Leen Verhoogen (0474 53 87 45)

