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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Gratis veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) of op de webstek www.apotheek.be.
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). De raadplegingen in het weekend en op feestdagen
vinden 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.).

Wachtdienst dierenartsen



016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be
Dinsdag 3 februari: pmd en gft
Dinsdag 10 februari: huisvuil
Vrijdag 13 februari: papier en karton
Dinsdag 17 februari: pmd en gft
Dinsdag 24 februari: huisvuil
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 2 februari

Gratis fietsgraveren

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
31 januari - 1 februari: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
7-8 februari: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
14-15 februari: Dr. Thas - 02 731 73 83
21-22 februari: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
28 februari - 1 maart: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
31 januari - 1 februari: Dap Animal Care (Dr. Lievens) 02 759 39 2116253

Woensdag 4 februari van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Zitdagen RSVZ

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

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 2 februari 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).

Spreekuur drugs- en alcoholpreventieambtenaar
Sofie Fruyt
Woensdag 11 februari van 14 tot 16.30 u
Maandag 23 februari van 17 tot 19 u.
Zaal Hensmans, Administratief Centrum

Ombudslijn gemeente

Registreerapparaat 02 755 22 45
Hier kunt u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen. Later
wordt u dan gecontacteerd op het door u vermelde telefoonnummer.

Gemeentelijk crisisnummer

Antwoordapparaat 02 755 22 99
Dit nummer wordt enkel in gebruik gesteld bij crisissituaties.

Luchthavenhinder

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep (vroeger VMW) EK-EV-ME-deel KO
02 238 96 99
Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren) 02 739 52 11 (na 16 u.)
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 016 30 13 40
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GEMEENTERAAD VAN 5 JANUARI 2015
• De budgetten voor 2015 en de geactualiseerde meerjarenplannen
van de vijf Kortenbergse kerkfabrieken (Onze-Lieve-Vrouw
Kortenberg, Sint-Martinus Everberg, Sint-Amandus Erps, Sint-Pieter
Kwerps en Sint-Antonius Meerbeek) werden goedgekeurd door de
gemeenteraad. Voor de periode 2014 – 2019 is een totaal investeringsbedrag van € 227.000 voorzien voor de vijf kerkgebouwen
(Kortenberg, Erps, Kwerps, Everberg en Meerbeek).
• Het gemeentebuur wil het personeelsbestand zo efficiënt mogelijk
inzetten en liet een externe audit van zowel de gemeentelijke als de
OCMW-administratie doorvoeren. Op basis van deze audit werden
een aangepast organigram en een nieuwe personeelsformatie
opgesteld. De gemeentelijke diensten worden voortaan op een
andere manier geclusterd. De gemeenteraad keurde het nieuwe
organigram en de nieuwe personeelsformatie voor de gemeentelijke diensten goed. Het nieuwe management team zal bestaan uit
de gemeentesecretaris, de financieel beheerder, het diensthoofd
Algemene Zaken, het afdelingshoofd Grondgebiedzaken, het
diensthoofd Burgerzaken en het diensthoofd Vrije Tijd.
• Met ingang van 1 januari 2015 keurde de gemeenteraad een
beheersovereenkomst goed die een samenwerking mogelijk maakt
tussen de gemeente en het OCMW. Doel is een verhoogde synergie
en, waar mogelijk, de integratie van de respectievelijke ondersteunende diensten. De management teams van de gemeente en van
het OCMW kunnen en zullen voortaan samenwerken. Het nieuwe
management team van het OCMW, zoals goedgekeurd door de
OCMW-raad, bestaat uit de OCMW-secretaris, de financieel beheerder en het diensthoofd van het Welzijnshuis.
• Met ingang van 1 januari 2015 werden voor het gemeentepersoneel
aangepaste aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden goedgekeurd en een aangepaste rechtspositieregeling en een aangepast
arbeidsreglement vastgesteld. Ook werd een nieuwe deontologische code voor het gemeentepersoneel goedgekeurd.
• De gemeenteraad keurde het bestek voor het aanbrengen van de
wegmarkeringen voor het jaar 2015 goed. De uitgave wordt
geraamd op 30.000 euro exclusief btw.
• De overeenkomst met IGO voor de ‘Proper Kortenberg Ploeg’ werd
verlengd voor het jaar 2015. Deze ploeg bestaat uit twee werknemers die voltijds instaan voor het opruimen van zwerfvuil op straten
en pleinen en die bij winterweer ook kunnen worden ingeschakeld
bij het sneeuwruimen.

• De gemeente sluit een exclusieve samenwerkingsovereenkomst af
met de dienstverlenende vereniging Interleuven voor technische en
administratieve begeleiding en het adviseren en coördineren van
projecten, en dit voor een periode van 5 januari 2015 tot en met 31
augustus 2019. Mogelijke taken die in dit kader kunnen worden
uitgevoerd door Interleuven zijn bijvoorbeeld het ondersteunen van
de mobiliteitsdienst met het uitvoeren van het Beleidsplan Trage
Wegen, het uitvoeren van meetwerk, het opvolgen van werken uitgevoerd door de gemeentelijke werklieden en/of aannemers, het
verstrekken van technische raadgevingen.
• Van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015 liep een openbaar onderzoek voor een ontwerp van herzien zoneringsplan en een ontwerp
van uitvoeringsplan voor elke gemeente, dit als onderdeel van het
ontwerp van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen
voor Schelde en Maas 2016-2021. Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. Het zoneringsplan vormt de basis voor de opmaak van het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan (GUP). In dit uitvoeringsplan worden de projecten
vastgelegd, hoe en wanneer deze moeten worden uitgevoerd alsook
welke de scheidingslijn is tussen de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsverplichting. De gebieden waarvoor bij (her-)
aanleg van een riolering geen optimaal gescheiden stelsel verplicht
is worden in het uitvoeringsplan aangeduid. Ook legt het uitvoeringsplan de deadline vast voor de uitbouw van de individuele zuivering. Na het openbaar onderzoek en gelijktijdig met de stroomgebiedbeheerplannen zal de Vlaamse Regering het definitieve herziene zoneringsplan en het definitieve uitvoeringsplan vaststellen.
De gemeenteraad ging akkoord met de door de administratie geformuleerde opmerkingen en bezwaren bij de ontwerpen van beide
plannen. Zo wenst het gemeentebestuur, anders dan voorzien in de
ontwerpplannen, de hoogste prioriteit te geven aan de dossiers Den
Tomme en Vrebos. De opmerkingen en bezwaren werden voor 8
januari aan de onderzoekende overheid overgemaakt.
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• De gemeenteraad aanvaardde voorlopig het rooilijnplan voor
buurtweg 26, thans Everbergstraat, en keurde principieel de
gedeeltelijke wijziging ervan goed. De Everbergstraat zal ter
hoogte van de nieuwe verkaveling die daar voorzien is op een
breedte van 8m75 worden gebracht om voldoende ruimte te
creëren voor voetgangers en om de feitelijke toestand, waarbij
een deel van de rijbaan en het huidige voetpad over private
eigendom lopen, te regulariseren. De gemeenteraad aanvaardde
eveneens voorlopig het aangepaste rooilijnplan voor voetweg
24 nabij de Minneveldstraat in Kortenberg en keurde principieel
de verbreding van deze voetweg goed. Voor beide verbredingen
wordt een openbaar onderzoek ingesteld.

• De gemeente koopt een grond en woning aan gelegen tussen de
kerk, het kerkhof en de school van Meerbeek (Alfons Dewitstraat 1
te Meerbeek, sectie A nr. 74 D met een oppervlakte van 08a 69 ca).
Het perceel grenst langs alle zijden aan gemeentelijke eigendommen en het openbaar domein en de aankoop geschiedt voor openbaar nut, met het oog op de aanbouw van een nieuwe kleuterschool
in Meerbeek. De aankoopprijs bedraagt 150.000 euro.
• Ook volgende punten werden besproken: webstek middenstand
Kortenberg via de gemeentelijke webstek, vandalisme aan brooden bloemenautomaten, de oude chirolokalen in de Louis
Andriesstraat te Meerbeek die gebruikt worden door DKS, sensibilisering en actie voor het behoud van biodiversiteit.

Volgende gemeenteraad
Maandag 2 februari 2015
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.

GEMEENTEBESTUUR

HEEL VEEL INSPIRATIE OP
DE INSPIRATIEMARKT

Met de feesten goed en wel achter de rug, kijken we graag nog eens achterom, naar het afgelopen jaar. De Charterstuurgroep doet dat met veel
plezier, na de geslaagde allereerste Inspiratiemarkt in GC Colomba op
22 november 2014.
U was met ruim honderd deelnemers om samen inspiratie op te doen om
te ‘bouwen aan Kortenberg', een (nog) beter Kortenberg waarbij de zes
charterprincipes centraal staan, nu en in de toekomst: ‘een solidaire
samenleving’, ‘een kruispunt voor alle generaties en culturen’, ‘een open
gemeenschap met plaats voor ontmoeting met de ander’, ‘ruimte om te
leven en te beleven’, ‘groene verbindingen' en tenslotte ‘duurzaam vooruitgaan’. Elf concrete initiatieven stelden zich voor met daar bovenop nog
twee langere informatiesessies. Zo werd dit echt een markt van inspiratie
waaruit ook enkele nieuwe initiatieven gegroeid zijn (werken aan een
FairTradeGemeente, een internationaal initiatief voor de scholen, samen
tuinen beheren, verdere uitbouw van het Repair Café, ...).

Intussen worden de nieuwe initiatieven opgevolgd door telkens iemand
van de Charterstuurgroep en we hopen dat we dus op de volgende
Inspiratiemarkt concrete resultaten daarvan kunnen voorstellen.

Opvolgen
Bezoekers en mede-organisatoren lieten achteraf weten dat zij bijzonder
opgezet waren met het initiatief, dat het enthousiasme en de positieve
sfeer echt aanstekelijk werkten, en dat het dus hier niet mag bij blijven.
En dat is ook wat de Charterstuurgroep wil.
Nu al is beslist dat er ook in 2015 een Inspiratiemarkt komt. De juiste
datum moeten we nog vastleggen, maar het wordt zeker in november.

Er komen trouwens nog nieuwe initiatieven aan van de Charterstuurgroep.
Maar daarover leest u alles volgende maand.

Vele deelnemers suggereerden ook enkele verbeteringen aan de formule
van deze Inspiratiemarkt en daar houden we graag rekening mee. Want
het is de bedoeling dat dit initiatief uitgroeit tot een gebeuren waar zoveel
mogelijk Kortenbergenaren zich welkom voelen om op een positieve
manier mee te werken aan een fijne plek om samen te leven.
Uw reacties blijven dus graag welkom op charterstuurgroep@kortenberg.be.

Wie graag verder op de hoogte blijft, kan ook lid worden van de
facebookgroep: Inspiratiemarkt Kortenberg
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Mobiliteit
MOBIB-KAART VOOR 65-PLUSSERS
Een vlotte manier van reizen
De MOBIB-kaart van De Lijn is een contactloze elektronische kaart met
foto die 5 jaar geldig blijft. Op deze kaart wordt het gratis abonnement
voor 65-plussers opgeladen. Dit abonnement blijft gratis tot en met 31
augustus 2015. Nadien moet er 50 euro betaald worden. Indien u
geniet van een Vervoersgarantie (VG-statuut) bedraagt de prijs 40 euro.
Op de MOBIB-kaart kunnen in de toekomst verschillende soorten vervoerbewijzen en diensten opgeladen worden, ook van andere aanbieders.
Nieuw: Sinds 8 december
2014 is het mogelijk om
een 65+abonnement of
een 10-rittenkaart bij de
MIVB aan te kopen en op
de MOBIB-kaart van De
Lijn te laten zetten.
Hoe aanvragen
65-plussers kunnen een MOBIB-kaart aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier vindt u op www.delijn.be of in de
Lijnwinkel.

Eenvoudig gebruik
Het gebruik van de MOBIB-kaart is eenvoudig. Bij elke op- of overstap moet de
65-plusser registreren. Het volstaat om de
MOBIB-kaart kort voor de blauwe cirkel
onderaan de MOBIB-ontwaarder te houden. Zodra de ontwaarder de kaart herkent, verschijnt er een groen vinkje op het
scherm. De reiziger mag dan doorlopen.
Bij het afstappen hoeft hij niets te doen.
Waar geldig
Dankzij een initiatief van de Vlaamse Overheid kunnen 65-plussers die
gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest nog tot en met 31 augustus
2015 gratis en onbeperkt reizen met alle bussen en trams van De Lijn.
De MIVB (Brussel) en de TEC (Wallonië) zijn reeds gestopt met het gratis vervoer van 65-plussers. U kunt nog wel een voordelig jaarabonnement kopen bij de MIVB en de TEC. Hebt u een Omnio- of leefloonstatuut? Dan blijft een jaarabonnement bij de MIVB en de TEC gratis.
U vindt alle info op www.mivb.be of www.infotec.be
Meer info:
www.delijn.be of 070 220 200 (€ 0,30/min)

NIEUWE TARIEVEN DE LIJN VANAF 1 FEBRUARI
Vanaf 1 februari wordt een rit met een bus of tram van De Lijn duurder.
Gratis meerijden kan niet meer, behalve voor personen met een handicap, oud-strijders en kinderen tot en met 5 jaar. Daarnaast zijn er laaggeprijsde jaarabonnementen. Mensen met een vervoersgarantie (VG)
hebben een jaarabonnement voor 40 euro. 65-plussers (vanaf 1 september 2015), mensen die in aanmerking komen voor een verhoogde
tegemoetkoming (VT) en kinderen van 6 tot en met 11 jaar betalen 50
euro. Voor senioren die op een jaar tijd 17 keer heen en terug reizen met
de bus of tram, is een jaarabonnement het voordeligste vervoerbewijs.
De abonnementen Buzzy Pazz en Omnipas worden duurder, maar blijven de goedkoopste van België en omgeving. Een Buzzy Pazz (abonnement voor 12 tot en met 24 jaar) voor een jaar kost voortaan 195
euro, een Omnipas (25-64 jaar) zal 294 euro per jaar kosten.

Voortaan betalen reizigers voor
60 minuten rijden, in plaats van
voor het aantal zones dat ze willen doorkruisen. Zo wordt de tarifering voor iedereen eenvoudiger.
Ook het aantal varianten van vervoerbewijzen vermindert. Er komen drie tarieven voor losse vervoerbewijzen: een biljet (3 euro voor 1 uur), een sms-ticket (1,95 euro voor
1 uur) en een rittenkaart (1,40 euro per rit van 1 uur).
Meer info:
www.delijn.be
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Onderwijs
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS KORTENBERG: INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2015-2016

Alle kinderen geboren in 2013 of vroeger kunnen ingeschreven worden
tijdens volgende periodes:
• van 2 tot en met 13 maart 2015: inschrijven van broers en
zussen van kinderen die al in de school zijn ingeschreven
(kinderen van dezelfde leefentiteit)

• op 16 maart 2015: inschrijven van de kinderen van personeelsleden
• vanaf 17 maart 2015: vrije inschrijvingsperiode - iedereen kan
inschrijven.

C
De inschrijving gebeurt aan de hand van de Kids-ID (of SIS-kaart).
C
De kinderen worden ingeschreven in chronologische volgorde.
C
Om de kwaliteit van ons onderwijs optimaal te houden, is de capaciteit per school als volgt beperkt:
Capaciteit

De Regenboog
Kortenberg

De Negensprong
Everberg

De Boemerang
Meerbeek

kleuteronderwijs
255*
110
110
lager onderwijs
395
160
180
* In de school van Kortenberg wordt op het niveau 'kleuter' de capaciteit vastgesteld op maximum 69 per geboortejaar.
C Meer info op de schoolwebsites
De Klimop
Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps-Kwerps
deklimop@kortenberg.be - www.deklimop.net
Kennismaken?
© tijdens de kijkdagen in de instapklas, telkens van 9 tot 10.30 u
C woensdagen 25 maart en 13 mei 2015
U blijft met uw peuter in de instapklas en maakt kennis
met de school.
Inschrijven?
© tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8.30 tot 16.30 u. (op woensdag tot 12 u.)
C op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Johan Bryon
 02 759 64 59 - n0474 65 05 60
De Negensprong
Annonciadenstraat 1 - 3078 Everberg
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be
Kennismaken?
© kom naar de kennismakingsavond
Cop 24 maart 2015 van 18 tot 19 u.
© maak een afspraak met de school
Cmet schooldirecteur Ine Coorens
 02 759 96 22 - n0486 79 90 64
Inschrijven?
© tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8.30 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)

De Klimop
Erps-Kwerps

115
190

De Boemerang
A. Dewitstraat 7 - 3078 Meerbeek
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info
Kennismaken?
© tijdens de kijkdagen van de instapklas
C op 1 april, 13 mei en 24 juni 2015,
telkens van 9 tot 10 u.
Inschrijven?
C tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8.30 tot 15.30 u. (op woensdag tot 12 u.)
C op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Aicha Al Merrouni
 02 759 63 60 - n 0486 29 94 83
De Regenboog
Kloosterstraat 10 - 3070 Kortenberg
deregenboog@kortenberg.be
www.de-regenboog.be
Kennismaken?
© tijdens de onthaalmomenten in de instapklas
C op 1 april en 13 mei 2015, telkens van 10.30 tot 11.30 u.
Inschrijven?
© tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)
C op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Johan Vandenbergen
 02 759 60 69 - n 0486 79 91 14
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Ruimtelijke Ordening
OOK IN 2015 ZIJN ER PREMIES VOOR WONEN
Met het aantreden van de nieuwe regeringen zijn er een aantal wijzigingen aan de premies voor wonen. We zetten alles voor u op een rijtje, per
betalende overheid.
De Federale overheid
• De belastingvermindering voor dakisolatie van 30% blijft behouden.
• De aftrek voor inbraak- en brandpreventie wordt echter afgeschaft.
De Vlaamse overheid
• De renovatiepremie werd op 1 december 2014 omgevormd tot een
belastingvermindering. Alle voorwaarden van inkomen, eigendom,
woning en het soort werken dat in aanmerking komt blijven hetzelfde.
Het is een premie voor grotere werken, want u moet voor minstens
10.000 euro (exclusief btw) aan geldige facturen kunnen voorleggen.
De facturen mogen over een periode van 3 jaar gespreid zijn. Kosten
voor isolatie komen niet in aanmerking.
U mag geen ander huis in volledig eigendom hebben om de premie
aan te vragen en de woning moet minstens 25 jaar oud zijn.
Uw inkomen moet onder een bepaalde grens liggen. Er wordt gekeken
naar uw netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden.
Het premiebedrag is 20 of 30% van de facturen en het maximum premiebedrag is 10.000 euro. Dit zal over 3 jaar gespreid worden in de
belastingen, telkens 1/3de.
Tussen 1 december 2014 en de zomer van 2015 kunt u geen aanvraag indienen. U kunt zich wel registreren op de website van Wonen Vlaanderen. Zij
houden u dan op de hoogte van de procedure zodra deze gekend is.
• Aan de verbeteringspremie verandert er niets. Deze kan aangevraagd worden voor ongeveer dezelfde werken als de renovatiepremie
maar u hoeft niet voor 10.000 euro aan facturen te hebben. De inkomensgrens is strenger en de premie bedraagt geen percentage maar
een vast bedrag per bouwonderdeel (tussen de 600 en 1.500 euro).
• De aanpassingspremie is voor bewoners van +65 jaar die hun huis
aanpassen om langer thuis te blijven wonen. Dit kan gaan om een traplift, drempels wegwerken, rolluiken of garagepoorten automatiseren,
de badkamer aanpassen, ... Ook hier geldt een vrij strenge inkomensgrens. De premie bedraagt 50% van de facturen met een maximum
van 1.250 euro.
De provincie Vlaams-Brabant
• Ook onze provincie keert een aanpassingspremie uit. Deze geldt
voor ongeveer dezelfde werken en kan gecombineerd worden met de

Vlaamse premie. Zowel 60-plussers als personen met een beperking
kunnen deze premie aanvragen. U mag geen andere woning bezitten.
De premie bedraagt 50 tot 75% van de facturen met een maximum van
2.500 euro.
• De provincie keert tevens een extra premie uit voor hoogrendementsglas. Indien u de premie van de netbeheerder ontvangt voor
het vervangen van ramen, krijgt u er een extra premie van de provincie
bovenop. De premie van de provincie is aan een inkomensgrens gebonden en bedraagt 250 of 500 euro.
• Kwetsbare doelgroepen kunnen een extra premie krijgen van de
provincie voor dak- of zoldervloerisolatie van 3 tot 8 euro/m²
afhankelijk van wie de isolatie plaatst en wat de isolatiewaarde is. Tot
de kwetsbare doelgroepen behoren onder andere mensen die een leefloon ontvangen, mensen in budgetbegeleiding en mensen met een
verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.
De netbeheerder
De netbeheerder Eandis geeft premies voor energiebesparende investeringen. Deze blijven in 2015 behouden en zullen in de loop van dit jaar
worden geëvalueerd. Mogelijk veranderen deze dus in 2016.
• Voor nieuwbouwwoningen is er een premie voor een verlaagd
energieprestatiepeil. Het is afhankelijk van energieprestatiepeil en
moment van de bouwaanvraag.
• Volgende premies (zie tabel blz. 8) gelden voor bestaande woningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006):
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Voorwaarde

Premie

Dakisolatie (aannemer)

Rd minstens 3.5

6 tot 8 € per m²

Dakisolatie (doe-het-zelf)

Rd minstens 3.5

3 tot 4 € per m²

Buitenmuurisolatie (aannemer)

Rd minstens 2

15 € per m²

Spouwmuurisolatie (aannemer conform STS
71-1)

Lambda maximum 0.065, spouw minstens 50 mm

6 € per m²

Vloerisolatie (aannemer)

R minstens 1.2

6 € per m²

U maximum 1.1 bij vervanging enkel glas

12 € per m²

U maximum 0.8 bij vervanging enkel of dubbel glas

15 € per m²

Bij vervanging enkel glas:
Ug-waarde max 1,1 W/m²K, Uw-waarde 1,7 W/m²K

48 €/m² max 1.680 euro

Bij vervanging enkel of dubbel glas:
Ug-waarde max 0,8 W/m²K, Uw-waarde max 1.7 W/m²K

60 €/m² max 2100 euro

Hoogrendementsbeglazing (aannemer)

Combipremie bij gelijktijdige investering in
nieuwe ramen met hoogrendementsglas en
muurisolatie via aannemer

De premie voor muurisolatie blijft identiek, de verhoging is
enkel van toepassing voor beglazing. Opmerking: de
gecombineerde premie geldt enkel indien alle enkele of
gewoon dubbele beglazing met een U-waarde van
2,9 W/m2K of slechter (incl. het raamwerk) in de van
muurisolatie voorziene gevels of geveldelen wordt
vervangen. Om als gelijktijdig te worden beschouwd, moeten
de eindfacturen voor ramen en muurisolatie binnen een
periode van 12 maanden vallen.

Warmtepomp (aannemer)

Maximum 1.700 euro

Zonneboiler (aannemer)

550 € per m², maximum 2.750 euro

Condensatieketel op aardgas, propaan of
stookolie (aannemer)

enkel voor beschermde klanten

De gemeente Kortenberg
Alle gemeentelijke milieupremies blijven bestaan in 2015. Een overzicht:
• Premie voor dak- of zoldervloerisolatie en voor spouw- of buitenmuurisolatie: 2 euro/m² met een maximum van 200 euro
• Energieaudit: premie van 124 euro
• FSC-hout: premie van 125 euro
• Groendak: 31 euro/m² met een maximum van 250 euro
• Premie voor het hergebruik van regenwater: 124 euro voor een regenwaterput, voor een primaire filter (voorfiltratie van het hemelwater) en
voor een infiltratievoorziening
• FRGE-lening voor energiebesparende investeringen. De lening bedraagt
maximum 10.000 euro, de terugbetalingsperiode is ten hoogste 5 jaar
en de rentevoet is 2% (jaarlijks kostenpercentage 2%). Lagere bedragen en kortere looptijden zijn mogelijk. Aan deze voorwaarden verandert er ook niets in 2015.

800 euro

Voor meer informatie kunt u terecht bij het woonloket van
Woonwijzer Midden-Brabant, 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).
Meer info over premies:
www.premiezoeker.be
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

CENTRAAL MELDPUNT MILIEUKLACHTEN

Met al uw milieuklachten (sluikstorten, afvalverbranding, geurhinder,
...) kunt u terecht bij de milieudienst in het Administratief Centrum, De
Walsplein 30 te 3070 Kortenberg. Deze dienst is open van maandag tot
vrijdag van 9 tot 12 u. en op woensdag van 13 tot 16 u.

U kunt de dienst tijdens de diensturen bereiken via het nummer 02 755
22 18 of via milieu@kortenberg.be. Buiten de diensturen kunt u in dringende gevallen contact opnemen met de politie op het nummer 101.

SAMEN RATTEN BESTRIJDEN LANGS WATERLOPEN
De provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Milieumaatschappij
hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over rattenbestrijding. Deze twee waterloopbeheerders staan samen in voor het
onderhoud van 1.750 km rivieren en beken. Omdat ratten hier nog
veel voorkomen en een eerdere campagne tegen muskusratten succesvol bleek, wil men langs de beken rattenvangers inzetten.
Op 1 december 2014 nam de provincie Vlaams-Brabant een deel van
de waterlopen over van de Vlaams-Brabantse gemeenten. De
gemeente en de provincie zorgen voor de lokale waterlopen, de
Vlaamse Milieumaatschappij voor de bovenlokale of grotere waterlopen. Deze herschikking van het waterlopenbeheer is een uitstekende
gelegenheid om de samenwerking in de bestrijding van de muskusrat uit te breiden naar de bestrijding van de bruine rat. Die komt
immers nog veel voor langs onze waterlopen.

Voor de werking op het terrein doet de provincie een beroep op de
rattenvangers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Maar bestrijding
alleen is niet genoeg. Preventie is minstens even belangrijk. En daarvoor is de medewerking nodig van alle Vlaams-Brabanders die langs
een waterloop wonen.
Vlaams-Brabanders kunnen bij het rattenmeldpunt terecht als ze ratten langs waterlopen opmerken of als ze vragen hebben over rattenbestrijding in het algemeen.
Dat kan op 016 26 77 90 of per e-mail
op meldpuntratten@vlaamsbrabant.be
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ROOK: ONGEZOND!
Het opstoken van tuinafval, huishoudelijk afval, enzovoort veroorzaakt
vaak geurhinder, neerslag van roet en stukjes half verbrand afval. Bij verbranding van nat hout, snoeiafval, plastic, papier en dergelijke komen
bovendien heel wat giftige stoffen vrij. Deze stoffen zorgen voor gezondheidsproblemen, variërend van kortdurende prikkeling in ogen, neus en
keel tot - in het ergste geval - kanker. Zij verstoren ook belangrijke functies
in het lichaam zoals de voortplanting, de groei en het afweersysteem.
Mensen met luchtwegproblemen zoals astma en bronchitis krijgen door
blootstelling aan de rook nog meer last van luchtwegklachten. Zij moeten
hun ramen sluiten en kunnen nauwelijks of niet naar buiten bij rookhinder. De overlast door stoken leidt dan ook vaak tot burenruzies.
Wie afval verbrandt in zijn tuin, in een kachel of open haard in de
woning denkt misschien dat ‘zijn afval anders toch ook maar verbrand wordt’. Echter, de afvalverbrandingsinstallaties hebben een
filtersysteem waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen minimaal
is. Eén vuurtje kan tot 5000 keer meer schadelijke stoffen uitstoten
dan de norm die geldt voor verbrandingsinstallaties.
Het verbranden van afval is niet alleen hinderlijk en schadelijk voor
uzelf, uw buren en het milieu, het is ook verboden. Voor het verbranden van afval in openlucht, haarden en kachels kunt u een flinke
boete - tot wel 2.500 euro - krijgen. Breng uw afval dus naar het
containerpark of laat het ophalen door de huisvuilophaaldienst. Zo
riskeert u geen boete en neemt u uw verantwoordelijkheid voor de
gezondheid van uzelf en uw omgeving!
Meer info:
www.stookslim.be – www.gezondheidenmilieu.be

Wat mag u binnenshuis verbranden?
Binnenshuis mag, naast de wettelijk toegelaten brandstoffen
zoals aardgas, stookolie en steenkool, enkel onbehandeld droog
hout verbrand worden in kachels. In een allesbrander mag u – in
tegenstelling tot wat u op basis van zijn naam zou kunnen
denken - uitsluitend hout en kolen verbranden.
Bij een goede verbranding moet er kleurloze of witte rook uit de
schouw komen. Bij grijze of zwarte rook is er iets mis. Het
gebruik van verkeerde brandstoffen zoals afval en nat hout kan
ook leiden tot (onverzekerde) schoorsteenbrand.
Verbranden in openlucht is verboden
Het verbranden van afval of groenafval in openlucht - in uw tuin
of elders - is verboden.

DIKKETRUIENDAG
Eén van de grootste uitdagingen van de mensheid is om de CO2concentratie in de atmosfeer drastisch te verminderen. Dat wil de campagne Dikke Truiendag op vrijdag 13 februari even in de kijker zetten.
We weten intussen dat we heel wat CO2-uitstoot kunnen vermijden
door met de fiets naar school of werk te gaan, de verwarming een
graadje lager te zetten, lichten te doven bij het verlaten van een ruimte,
toestellen uit te schakelen na gebruik, ...
Trek een dikke trui aan, als u die al nodig hebt, want een graadje
minder verwarmen, merkt u nauwelijks, maar betekent wel 7% minder
stookkosten en broeikasgassen. Denk naast een mooie dikke trui ook
aan thermische onderkleding die ervoor kan zorgen dat de thermostaat
flink lager kan worden gedraaid - zonder aan comfort en charisma in te
boeten. De energiebesparing is groot, de investering klein.

Meer info en tips:
www.dikketruiendag.be
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Welzijn
WAAROM ZWANGERE VROUWEN ZICH BEST LATEN VACCINEREN TEGEN KINKHOEST
Bron: Logo Oost-Brabant

Kinkhoest is geen onschuldige kinderziekte.
Steeds meer jonge baby’s raken besmet. Soms
heeft de ziekte zelfs fatale gevolgen. Daarom
laten zwangere vrouwen zich best vaccineren
tegen kinkhoest. Zo beschermen ze zichzelf en
hun baby al voor de geboorte. De Vlaamse
overheid zorgt voor een gratis combinatievaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest voor
zwangere vrouwen en voor een herhalingsinenting bij volwassenen.
Kinkhoest, wat is dat?
Kinkhoest is een ziekte van de luchtwegen die vooral voor baby’s
gevaarlijk is en zelfs dodelijk kan zijn. Baby’s en jonge kinderen met
kinkhoest hebben hevige hoestbuien, een gierende ademhaling en
kunnen blauw aanlopen. Zwangere vrouwen met kinkhoest hebben
meer kans op een vroeggeboorte. De hevige hoestbuien die bij de
ziekte horen, kunnen een miskraam veroorzaken.
Kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap
Vrouwen laten zich best tegen kinkhoest vaccineren tussen week 24 en
32 van de zwangerschap. Zo worden extra antistoffen via de navelstreng aan de baby doorgegeven. Bij vaccinatie vóór de zwangerschap
gaan er minder antistoffen naar de baby. Partners, kinderen, grootouders en andere mensen die in de omgeving van pasgeboren baby’s

komen, laten zich ook best vaccineren. Volwassenen met kinkhoest
hebben vaak enkel last van een aanslepende hoest, maar kunnen op die
manier wel baby’s besmetten.
Gratis kinkhoestvaccinatie in Vlaanderen
De Vlaamse overheid zorgt sinds 1 juli 2014 voor een gratis combinatievaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest voor zwangere vrouwen
en voor een herhalingsinenting bij volwassenen.
Meer info:
Meer weten over zwangerschap en kinkhoestvaccinatie?
www.kinkhoestvaccinatie.be

EBOLA: VEELGESTELDE VRAGEN
Wat is ebola? Hoe wordt de ziekte bestreden? Is ebola gevaarlijk? Alle betrokken overheidsdiensten, het Instituut voor Tropische Geneeskunde in
Antwerpen (ITG) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid bundelen alle informatie over ebola op www.info-ebola.be.
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Drugs- en alcoholpreventie
GEMEENTEBESTUUR

INFOAVOND DRUGSTORIES VOOR OUDERS
Jongeren komen steeds
vroeger in contact met
alcohol en andere (il)legale
drugs. Eén op de vijf jongeren experimenteert vandaag met drugs. De kans
dat uw kinderen hiermee
vroeg of laat geconfronteerd worden is dus zeer
reëel. Wat kunt u als ouder
preventief doen om uw
kind hiermee te leren
omgaan?

Om hierop een antwoord
te bieden, organiseert de drugs- en alcoholpreventiedienst een
infoavond met Alphonse Franssen van Drugstories. Alphonse
brengt een interactieve presentatie met film, foto's en verhalen. Hij
vertelt over zijn eigen ervaringen met drugs en hoe hij nu zelf in
drughulpverlening anderen helpt. U krijgt praktische en doorleefde
informatie over de meest gebruikte (il)legale drugs en tips om over
dit onderwerp te praten met uw kinderen.

Drugstories duurt ongeveer twee uur
en geeft een antwoord op volgende vragen:
- Welke drugs gebruiken jongeren?
- Waarom gebruiken sommigen wel/niet?
- Hoe kunt u druggebruik herkennen?
- Hoe gevaarlijk zijn drugs eigenlijk?
- Hoe snel bent u verslaafd?
- Hoe voelt het om een joint te roken?
- Hoe reageert u best mocht het toch zo ver komen?
- Hoe pakt u een gesprek over drugs aan?
- Hoe kunt u als ouder zelf aan drugpreventie doen?
Praktisch
Voor alle ouders, leerkrachten,
opvoeders van 12-/18-jarigen en andere geïnteresseerden
GC Colomba
Dinsdag 10 februari om 20 u.
Gratis - een drankje wordt u aangeboden tijdens deze infoavond
Info en inschrijven: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be
of 016 26 94 37

OCMW
SINTERKLAAS HET HELE JAAR DOOR?
Dit jaar werkte het OCMW samen met de bibliotheek en de dienst Vrije
Tijd en zo beleefden een 30-tal kinderen een leuke namiddag.
Het OCMW zamelde speelgoed in via de tweedehandswinkel ‘De
Kapstok’ en via een oproep op de facebookpagina van de jeugdwerker
van het OCMW. De pakjes werden, voor elk kind apart, met veel zorg
klaargemaakt door vrijwilligers van ‘De Kapstok’.
Hebt u nog mooi en bruikbaar speelgoed liggen waar uw kinderen niet
meer mee spelen? Schenk het dan aan het OCMW zodat het in 2015
opnieuw een top-sinterklaasfeest kan organiseren!
Meer info:
info@ocmwkortenberg.be of neem contact op met Eva Fredrix op het nummer 02 755 23 23
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Lokaal Dienstencentrum
IN 2015 WEKELIJKS EEN DORPSRESTAURANT IN ERPS-KWERPS
In september startte het Lokaal Dienstencentrum in samenwerking met
ontmoetingscentrum De Klok een dorpsrestaurant in Erps-Kwerps. In het
dorpsrestaurant is iedereen welkom om een gezonde maaltijd te nuttigen
en andere mensen te ontmoeten in een ontspannen sfeer. Iedereen die
wil is welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, achtergrond, enzovoort, maar het Lokaal Dienstencentrum richt zich vooral tot gepensioneerden die via dit dorpsrestaurant hun sociale contacten kunnen onderhouden of uitbreiden. Het speelt geen rol of u graag (nieuwe) mensen
ontmoet, eens niet voor uzelf wil koken, niet graag afwast, eens graag uit
gaat eten. Voor senioren is het een mogelijkheid om langer zelfstandig
thuis te blijven wonen of om het isolement te doorbreken. Wie minder
goed te been is en vervoersproblemen heeft, kan een aanvraag doen bij
de Minder Mobielen Centrale om ter plaatse gebracht te worden.
Omwille van het succes van het dorpsrestaurant heeft de Raad van het
OCMW beslist om het dorpsrestaurant sinds januari wekelijks te organiseren in plaats van om de twee weken.
Ondertussen werd de samenwerking in januari officieel bekrachtigd
door een samenwerkingsovereenkomst tussen ontmoetingscentrum
De Klok en het Lokaal Dienstencentrum.

V.l.n.r.: Roeland Maes (secretaris OCMW Kortenberg), Alexandra Thienpont (voorzitter OCMW Kortenberg) en Jos
Verstraeten (verantwoordelijke ontmoetingscentrum De Klok) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Praktisch:
Elke woensdag vanaf 11.30 u.
Ontmoetingscentrum ‘De Klok’, Dekenijstraat 11
te 3071 Erps-Kwerps
Info en inschrijven: dienstencentrum@ocmwkortenberg.be of
0491 996 224 (Geert Gevers, centrumleider)

INTERNET VOOR BEGINNERS
De computer is niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. In samenwerking met Seniornet Vlaanderen start het Lokaal
Dienstencentrum met een beginnerscursus ‘internet’ op 23 februari.
U krijgt een computer met randapparatuur ter beschikking. Alle stappen die moeten worden gezet, worden geprojecteerd op een groot
scherm. Basiskennis van werken met de computer is vereist.
Wat leert u allemaal in deze cursus?
Inleiding op e-mail en internet, Skype, internetbankieren, kopen op het
internet. Tijdens de eerste les zal er nagegaan worden naar welke internettoepassingen de voorkeur van de deelnemers gaat. Indien mogelijk
zal hiermee rekening worden gehouden tijdens de lessen.

Praktisch:
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie
Maandag 23 februari, 2 en 9 maart van 9 tot 12 u.
€ 52,50 - Maximum 12 deelnemers
Inschrijven vóór 18 februari via
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be of 0491 996 224
(Geert Gevers, centrumleider)
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INFONAMIDDAG: REUMA
Reuma is niet één ziekte. Reuma is een verzameling van meer dan 200
afzonderlijke ziekten, waaronder Reumatoïde Artritis (RA). Wat is deze
reuma en hoe kan men het best met deze chronische inflammatoire systeemziekte verder leven? Eerst worden het ziektebeeld en de gevolgen
ervan in ons dagelijks leven besproken en daarna wordt de behandelingsstrategie toegelicht. Hoe kunt u ervoor zorgen dat gewrichtspijn, vermoeidheid, zwelling en vergroeiingen geminimaliseerd worden?

Praktisch:
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie
Dinsdag 3 maart van 13.30 tot 15.30 u.
Gratis
Inschrijven vóór 25 februari via dienstencentrum@ocmwkortenberg.be of 0491 996 224 (Geert Gevers, centrumleider)

Politie
HEEFT U AL DIEFSTALPREVENTIEF ADVIES AANGEVRAAGD?
Gratis diefstalpreventief advies
Om burgers te ondersteunen bij het nemen van
de nodige inbraakpreventieve maatregelen,
biedt de politiezone Herent-Kortenberg reeds
jaren aan de inwoners gratis en vrijblijvend
diefstalpreventief advies aan.
Een diefstalpreventieadviseur van de lokale
politie komt dan bij u thuis om samen met u
uw woning te inspecteren op inbraakgevoelige
punten. Dit bezoek neemt ongeveer een uur in
beslag. U krijgt een advies op maat dat samengevat wordt in een rapport, en u ontvangt nuttige folders. U kunt eveneens een advies krijgen op basis van (ver)
bouwplannen.

Vraag advies vóór u
slachtoffer wordt!
Uit de cijfers van 2014
blijkt dat het merendeel (ongeveer 60%) van de diefstalpreventieve
adviezen uitgevoerd door de politiezone HerKo, pas wordt aangevraagd
nadat men slachtoffer is geworden van een inbraak(poging).
Wacht echter niet tot dan om beroep te doen op onze dienstverlening.
Neem voor meer info over diefstalpreventie of een afspraak contact op
met onze diefstalpreventieadviseur via het telefoonnummer 016 85 34 00
(tijdens de kantooruren) of via diefstalpreventie@politieherko.be.

SNELHEIDSACTIES DECEMBER
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen
en verkeersstroom in de gemeente in kaart te brengen. U kunt als inwoner
een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente.
De resultaten van de metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar
systematisch te snel wordt gereden, worden door 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.

120

2,5 %

Wijnegemhofstraat

50 km/u.

221

10,9 %

Zavelstraat

50 km/u.

366

1,4 %
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Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

SNEEUW EN IJS: DE GEMEENTEDIENSTEN STROOIEN,
MAAR WEES VOORZICHTIG

Alle Kortenbergse straten zijn opgenomen in de planning om te strooien, maar dat betekent jammer
genoeg niet dat alle straten ook binnen de 24 uur kunnen worden gestrooid. De dienst gemeentelijke
werkplaatsen geeft bij het strooien steeds voorrang aan de hoofdassen, invalswegen, routes van het openbaar vervoer en bruggen. Tijdens het weekend worden door de permanentieploegen alleen deze prioritaire wegen en de bruggen gestrooid. Desalniettemin stelt de dienst alles in het werk om de wegen zo
goed mogelijk berijdbaar te houden, in de mate van het mogelijke ook in zijstraten en woonwijken. Houd
er echter rekening mee dat in straten die niet druk bereden worden, het strooizout zich niet goed met de
sneeuw kan vermengen, en daardoor minder goed werkt. Wees extra voorzichtig ter hoogte van
oprijelementen, riooldeksels, belijning, ...
Foto: Evgenia Belyaeva

MELDING LOKALE PRODUCTIE ELEKTRICITEIT
BIJ EANDIS IS VERPLICHT
Installaties voor lokale productie van elektriciteit,
zoals zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppelingen, moeten verplicht worden aangegeven bij Eandis. Dat is
cruciaal voor de veiligheid en stabiliteit van het elektriciteitsnet.
Veiligheid en netstabiliteit vooraan
Om het net veilig en betrouwbaar te kunnen uitbaten, moet Eandis weten
welke installaties zijn aangesloten op het net, en waar precies. De installatie moet voldoen aan alle technische vereisten, waaronder een ‘netontkoppelbeveiliging’. Dat is een verplicht veiligheidstoestel dat het net
beschermt tegen spanningspieken en ervoor zorgt dat er geen elektriciteit
wordt geïnjecteerd als het net is uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij werken.
De meldingsplicht is ook belangrijk voor de algemene werking van de
energiemarkt en om zicht te houden op de groenestroomcapaciteit in
Vlaanderen.
De meldingsplicht bij Eandis is afdwingbaar, in tegenstelling tot de melding bij VREG voor de aanvraag van groenestroomcertificaten.
Wordt een installatie niet aangemeld, dan kan Eandis niet controleren of
ze voldoet aan de technische voorschriften. Ze wordt dan beschouwd als
een niet-conforme installatie die de goede werking van het elektriciteitsnet, en de veiligheid van personen of materialen, in het gedrang kan
brengen. Eandis kan de netgebruiker dan ook de toegang ontzeggen tot
het elektriciteitsnet.

Melden van installaties voor lokale productie en meer info
www.eandis.be (Mijn groene energie / Lokale productie)
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KORTENBERG FAIRTRADEGEMEENTE?
De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) organiseert op woensdag 25 februari in samenwerking met de WereldWinkel
een open vergadering met als thema: Kortenberg FairTradeGemeente?
Een FairTradeGemeente draagt op een heel concrete manier bij aan een
waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Door middel van zes criteria wordt er ingespeeld
op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. Op die manier worden mensen warm gemaakt voor het verhaal achter Fair Trade en lokale, duurzame producten. Op naar meer eerlijke en
duurzame consumptie! Meer info: www.fairtradegemeenten.be

DECEMBER IN BEELD

Wat gebeurt er op 25 februari?
• De zes criteria waaraan een gemeente moet voldoen om de titel
‘FairTradeGemeente’ te kunnen dragen worden kort overlopen.

• Vanuit Herent (FairTradeGemeente sedert eind 2004) komt men de
ervaring delen wat het traject naar FairTradegemeente praktisch en
concreet betekent.
• Er wordt bekeken of er voldoende interesse en draagvlak is om ook in
Kortenberg het traject naar de titel van FairTradeGemeente te starten.

Praktisch:
Voor alle enthousiaste inwoners die Fair Trade en lokale duurzame
producten een warm hart toedragen
Woensdag 25 februari om 20 u.
Wereldwinkel Kortenberg, Brouwerijstraat 65
Meer info: Lieven Ral, 02 751 88 25 - na 20 u.

1

2

3

4

1	
Op 3 december kwam Sinterklaas op bezoek in de Bib. 100 kinderen konden eerst een echte sintenzak knutselen, allerlei sintenspelletjes spelen, een
film over het paard van Sinterklaas kijken en dan kwam – eindelijk - de Sint! De kinderen gingen één voor één bij Sinterklaas en Zwarte Piet langs
en kregen allemaal een zakje lekkers mee naar huis.
2	
De leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Klimop maakten van Erps-Kwerps een sterrendorp door een kerstster met leuke wensen voor de
dorpsgenoten voor hun huis te plaatsen. De sterren bleven staan tot Driekoningen.
3	
Tijdens de cultuurraad van 18 december werden de cultuurkampioenen 2014 in de bloemetjes gezet: koorbegeleidster Larisa Saveleva en Cléry
Khedhir die in Praag met zijn dansgroep wereldkampioen hiphop werd.
4	
Op dinsdag 23 december konden de Kortenbergse kindjes terecht in de Bib voor de leuke voorstelling ‘BOE-K’.

Zoeklicht · Kortenberg
februari 2015

17

in Kortenberg
GEMEENTEBESTUUR

(Dienst Vrije Tijd)

(Jeugddienst)

KROKUSVAKANTIE

TIENERWERKING ‘A-TEENS’

De krokusvakantie komt er weer aan. Zwier je boeken aan de kant want
het is tijd om je te amuseren. Deze krokusvakantie heeft de dienst Vrije Tijd
weer heel wat leuke activiteiten in petto.
(Jeugddienst)

SPEELPLEINWERKING ‘ALLES KIDS’
Trek je speelkledij aan en
kom mee ravotten met je
leeftijdsgenootjes! Van in het
bos tot in de stad, we spelen
overal de leukste spelletjes.
De animatoren staan weer te
popelen om je onvergetelijke
dagen te bezorgen.
Knotsgekke avonturen gegarandeerd!
Van maandag 16 februari tot en met vrijdag 20 februari,
van 9 tot 16 u.
Er is opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2002-2007
Sporthal Colomba
€ 6: hele dag
€ 3: halve dag
€ 8: uitstap dag
Inschrijven: www.kortenberg.grabbis.be

De oudste groep van de speelpleinwerking, dat zijn de A-Teens. Een hele
week lang zullen monitoren, ervaren met deze leeftijd, activiteiten op maat
organiseren. Van beestige uitstappen tot chillen op originele wijze. Alles kan!
Van maandag 16 februari tot en met vrijdag 20 februari, van 9 tot 16 u.
Er is opvang voorzien van 7.30-9 u. en van 16-17.30 u.
Geboortejaren 2000-2002
Sporthal Colomba
€ 8: hele dag
€ 4: halve dag
€ 10: uitstap dag
Inschrijven: www.kortenberg.grabbis.be

(Jeugddienst)

TIENERACTIVITEIT ZAP: OUDE MUZIEK, NIEUW GELUID
Met verschillende technieken probeer je muziek te recycleren en er iets nieuws van te maken.
#Cool#Fun#Schrijfjesnelin!
Dinsdag 17 februari van 13 tot 16 u.
Geboortejaren 2000-2003
GC Colomba
€8
Inschrijven: www.kortenberg.grabbis.be
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(Cultuurdienst i.s.m. Gezinsbond Kortenberg)

(De Bib)

FILMNAMIDDAG

SUPER OMA CARNAVAL

13.30 u: Stip en vlek: (3+)
Kijk daar heb je stip en vlek. Stip is gestipt
en vlek is gevlekt. Precies zoals het hoort.
Stilzitten kunnen ze niet. Ze buitelen van
het ene avontuur in het andere.
Bruisend van energie bezorgen ze het
allerjongste publiek een echt filmfeest!

Kom tijdens de krokusvakantie op donderdag 19 februari verkleed als oma naar de Bib en vier mee het Super Oma
carnaval! Eerst ontdek je in een verhaal wie Super Oma is en
ga je aan de slag om een masker te maken. Wanneer alle
oma’s van
top tot teen
klaar zijn,
loop je een
rondje op de
catwalk.

15.30 u.: Antboy (8+)
Pelle is het verlegen kneusje van de
klas. Bij de mooie Ida maakt hij geen
schijn van kans.
Tot hij gebeten wordt door een mier
en hij in Antboy verandert, een superheld die tegen de muren opklautert
en mierenzuur spuit!

Donderdag 19 februari om 14 u.
De Bib-Gratis
Doelgroep: kinderen van 4 tot 8 jaar
Inschrijven vóór 16 februari via de UiTbalie:
02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be

Woensdag 18 februari om 13.30 u. en om 15.30 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Prijs: € 4, € 3 leden van de Gezinsbond
(prijs per film, inclusief pannenkoek en drankje na afloop)
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Betaling ter plaatse

(Vrije Tijd)

VAKANTIEWIJZER PAAS- EN ZOMERVAKANTIE
Nu het winter is, dromen we soms al van de leuke vakantiemomenten in het voorjaar...
En terecht, want tijdens de paas- en zomervakantie heeft de dienst Vrije Tijd allerlei leuke
activiteiten gepland.
In de week van 23 februari krijgen de kinderen die in Kortenberg schoollopen de‘Vakantiewijzer’
mee naar huis. In dit boekje staat het volledige aanbod, de inschrijvingsprocedure,…
Wie dit boekje niet ontvangt kan dit ophalen aan de UiTbalie in de Bib.
In afwachting van de vakantiewijzer vind je al een beknopt overzicht van de vakantie-initiatieven op www.kortenberg.be (Vrije tijd / Vakantieaanbod)
Info: vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 85
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

INITIATIEREEKS VRIJETIJDSACTIVITEITEN

Ben je een bezige bij en heb je overdag nog wat tijd vrij? De gemeente speelt hierop in met een gevarieerd aanbod. Je kan proeven van verschillende activiteiten
zoals tuinieren, elektrisch fietsen, koken, dansen,… Misschien ontdek je wel een nieuwe hobby!
Je kan trouwens een mand streekproducten winnen door je deelname. Hoe meer je aanwezig bent, hoe meer kans je maakt! De winnaar wordt bekendgemaakt
tijdens de seniorendansnamiddag op donderdag 30 april.
Inschrijven voor deze activiteiten kan via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80 vanaf maandag 26 januari. Voor de dansnamiddagen is inschrijven niet nodig.
Datum

Uren

Locatie

Activiteit

prijs

Donderdag
29 januari,
26 februari,
26 maart,
30 april

13.45– 17.45 u.

GC Colomba

Dansnamiddag: éénmaal per maand komen we samen om te dansen op
Vlaamse levensliederen en muziek uit de jaren 60

gratis

Dinsdag 3 februari

Namiddag

Sporthal Erps-Kwerps

Veilig elektrisch fietsen: workshop met initiatie, basisvaardigheden en
verkeersveiligheid van elektrische fietsen (verschillende fietsen worden
voorzien)

gratis

Dinsdag 10 februari

14 u.

Bibliotheek

Vertelnamiddag: verhalen over de liefde door Fred Versonnen

gratis

Donderdag 5 maart

14 – 17 u.

OC Berkenhof

Workshop 'glutenvrij bakken'

gratis

Dinsdag 10 maart

13.30 – 15.30 u.

GC Colomba Kleine zaal

Workshop ‘wijn’: De workshop is voor iedereen die wil weten hoe fruitwijn
gemaakt wordt, alsook voor diegenen die nog twijfelen om er zelf aan te
beginnen. De uitleg wordt gegeven door Wijngilde De Wijngaardsberg uit
Kortenberg.

gratis

Dinsdag 7 april

14 u.

GC Colomba

Tuinieren met kinderen (vanaf 3 jaar)

gratis

Dinsdag 14 april

14.30 – 18 u.

GC Colomba

Seniorenfeest: een sprankelende namiddag!

4 euro

20 tot 26 april

Meer info in Zoeklicht april

Week van de valpreventie

gratis

20 tot 30 april

Meer info in Zoeklicht maart

Digitale week

gratis

Dansnamiddag

Vertelnamiddag

Workshop 'glutenvrij bakken'

Workshop ‘wijn’

Tuinieren met kinderen

Seniorenfeest

20

Zoeklicht · Kortenberg
februari 2015

(UPC Sint-Jozef i.s.m. Cultuurdienst Kortenberg)

MOVIE BLUES: ‘AMOUR’ VAN MICHAEL HANEKE
In het kader van ‘allen samen naar de cinema’ word je op woensdag 25 februari om 20 u. uitgenodigd in het
UPC, het psychiatrische centrum, om te komen kijken naar de film ‘Amour’ van Michael Haneke.
Georges en Anne zijn twee oud-pianoleraren. Hoogopgeleid, beschaafd en met elkaar vergroeid. Je kan zien dat ze samen lang en gelukkig hebben geleefd.
Maar daar maakt Haneke een eind aan. Anne krijgt een beroerte. Raakt de controle over haar lichaam kwijt en vervolgens over haar geest. Haneke neemt de tijd
het lichamelijke verval in al zijn pijnlijke details vast te leggen. Afgezien van één scène in het begin speelt alle actie zich af in het appartement van het tweetal.
Dat klinkt als een toneelstuk, maar Amour is onversneden cinema. In de mannelijke hoofdrol: Jean-Louis Trintignant. Verder ook schitterende vertolkingen door
Emmanuelle Riva en Isabelle Huppert.
Inleiding door Prof. Dr. Dirk De Wachter, psychiater-psychotherapeut, verbonden aan het UPC-KULeuven
Woensdag 25 februari om 20 u.
Auditorium van AVC – UPC - Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Gratis
Info: myriam.streignart@uc-kortenberg.be

(Jeugddienst)

SPEELSTRAAT
De plannen voor de grote vakantie krijgen stilaan vorm. Laat kinderen nog meer naar hartenlust spelen en bouw uw eigen straat om tot een speelstraat!
Wat is een speelstraat?
Uw straat kan tijdens de zomer een speelparadijs voor kinderen worden. De gemeente zorgt
voor nadarhekken om aan de uiteinden van de straat te plaatsen zodat deze minder toegankelijk wordt voor auto’s. Dit maakt dat kinderen vrijuit in de straat kunnen voetballen tegen de
papa’s, stoepkrijten, een fietsparcours bouwen, de mama’s laten schminken, waterspelletjes
spelen, rolschaatsen, een 1-tegen-allenspel organiseren, tafels buitenzwieren en met zijn
allen knutselen en koekjes bakken, een kinderknalfuif organiseren of met iedereen de avondbarbecue voor de hele straat voorbereiden. Gezelligheid troef en voor kinderen de ideale gelegenheid om zorgeloos met elkaar in de straat te ravotten!
Hoe maakt u van uw straat een speelstraat?
Dit doet u door bij de gemeente een aanvraag in te dienen tot het organiseren van een speelstraat. De uitgebreide voorwaarden, het reglement en het in te
vullen aanvraagformulier vindt u terug op www.kortenberg.be (Speelstraten). Alvast willen we enkele belangrijke zaken uit het reglement benadrukken:
• Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3de of 66% van de bewoners van de straat akkoord gaat met de invoering van de speelstraat;
• Een speelstraat kan ingericht worden voor een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen;
• Een speelstraat kan enkel ingevoerd worden als minimaal 3 peters/meters, wonende in de straat, zich engageren voor de organisatie en het zelf dagelijks
plaatsen en weghalen van de nodige signalisatie.
Aanvragen voor juli en augustus dienen respectievelijk eind april en eind mei 2015 ingediend te worden via jeugddienst@kortenberg.be.
U kunt hier ook terecht voor vragen, extra informatie en eventueel het reserveren van een sport-en spelkoffer voor uw speelstraat.
Speelse groeten van de jeugddienst!
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(VBS Mater Dei en GBS De Klimop Erps-Kwerps)

HET GROOTSTE CARNAVALBAL!
De 2 basisscholen uit Erps-Kwerps nodigen je uit op het grootste carnavalbal! Op het programma staat kinderanimatie centraal: goochelaar, kinderdisco, ... Jong
en oud zijn welkom in de sporthal van Erps-Kwerps, op zaterdag 7 februari tussen 17 en 22 u.! Kaarten te verkrijgen bij de leerlingen van beide scholen of
per mail: info@vbs-erps-kwerps.be of info@deklimop.net.

(vtbKultuur Kortenberg)

(vtbKultuur Kortenberg)

DE FILIPPIJNEN, EEN ATYPISCH LAND

WIJNLAND SLOVENIË

Beeldreportage door Karel Corthals

Wijn(proef)avond door Jiri Peijffers

De Filippijnen zijn eigenlijk een atypisch land voor Azië. Niets doet hier
denken aan bijvoorbeeld Thailand, China of Vietnam. Het land is een mix
van de Verenigde Staten, katholicisme, vrolijkheid, zorgeloosheid, …
eigenlijk maar een klein beetje Azië zoals we het verwachten. Maar ook
een typisch ontwikkelingsland, klimatologisch en geografisch moeilijk
gelegen met alle problemen die ermee gepaard gaan. Laten we een
kijkje nemen in alle aspecten van de Filippijnse samenleving en de vele
contrasten die een bezoek aan de Filippijnen meer dan de moeite waard
maken.
Karel Corthals, van opleiding geograaf, is gebeten door de reismicrobe.
Tijdens een rondreis op de Filippijnen was hij verbaasd over zijn eigen
onwetendheid van de reële situatie op het terrein. Het was het startsein
om zelf een eerste documentaire te maken met een poging om een
onbevooroordeeld beeld te geven van een actieve reiziger die met 4 ogen
de omgeving opsnuift.

Nauwelijks 25 jaar geleden waren de Sloveense wijnbouwers nog verplicht om
hun druiven aan een coöperatie te leveren onder het communistische regime
in Joegoslavië.
Vandaag is Slovenië een van de boeiendste nieuwe wijnlanden van OostEuropa.
De Sloveense wijngaarden, druiven en wijnen behoren tot een van de minst
bekende, maar tevens tot de kwalitatiefste ter wereld. Menige malen zijn de
wijnen door internationale kenners geprezen en hebben ze vele medailles in
de wacht gesleept bij internationale wijncompetities. Slovenië omhelst wijnen
van goede kwaliteit met open armen. De kennis, traditie en kwaliteitseisen zijn
van hoog niveau. De belangrijkheid van wijnen in Slovenië is onder andere
terug te vinden in één van Sloveniës grootste schatten, namelijk de 440 jaar
oude wijnstok Stara Trta, gelegen in de stad Maribor. Stara Trta is de oudste
wijnstok ter wereld die sinds 2004 is opgenomen in het Guinness Book of
Records. Nog ieder jaar wordt het plukken van de druiven groots gevierd.

Vrijdag 13 februari, 20 tot 22 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 6, leden € 5
Info: 02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be
of www.vtbkultuur.be/kortenberg

Dinsdag 17 februari, 20 tot 22.30 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 31, leden € 28 (vooraf inschrijven)
Info: 02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be
of www.vtbkultuur.be/kortenberg
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(Curieus Kortenberg i.s.m. de Bib)

(’t Akkosjeke)

WAT MET ONZE PENSIOENEN?

TWEEDEHANDSBEURS KINDERKLEDIJ (BABY
TOT 16 JAAR) ÉN ZWANGERSCHAPSKLEDIJ

Zullen wij in de toekomst nog kunnen genieten van
een (fatsoenlijk) wettelijk pensioen? Hoe zal
het pensioenbedrag er binnenkort uitzien?
Frank Vandenbroucke licht het huidige pensioenstelsel toe, schetst de tekorten en gevaren en vooral, hij
brengt een realistisch en haalbaar alternatief waarbij de
eerste pijler zeker gehandhaafd blijft en waarbij er geen sprake
is van uitsluitingscriteria.

Op zaterdag 28 februari van 10.30 tot 13.30 u. organiseert 't Akkosjeke
een tweedehandsbeurs voor zomerkinderkledij (tot 16 jaar), in GC Colomba.
De afrekening gebeurt op zondag 1 maart van 9.30 tot 10.30 u.
Goed om weten: lijsten voor de volgende verkoop (september 2015) zijn
enkel te verkrijgen op 28 februari! Er wordt enkel contant geld aanvaard.

Donderdag 26 februari om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Info en reserveren: 0476 92 40 85, uitbalie@kortenberg.be of
curieus.secretariaat@telenet.be

Zaterdag 28 februari van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba, Kortenberg
Info: secretariaat@akkosjeke.be, www.akkosjeke.be

(WTC 't Wieltje Kortenberg vzw)

START NIEUW FIETSSEIZOEN:
KOM NAAR BUITEN EN FIETS MEE!
Niets is leuker om vooruitgang te boeken met je fiets en met je conditie. De E-bike, de boodschappenfiets, de racefiets, veilige en rustige opbouw, groepsdiscipline, jong en wat minder jong, positieve
aanmoedigingen, pechverhelping onderweg, goed verzekerd, ervaren wegkapiteins, nieuwe fietsvrienden, elegante clubkleuren, vrijblijvend, af en toe tot wekelijks, rustig genieten of wat sportiever
en snel, 's middags thuis, dagtrip, fietsweekend, culinaire fietstocht, vlak of heuvelig, gezellig clublokaal, clubdiner, winterprogramma, toffe club, ... Al deze trefwoorden horen al meer dan 30 jaar bij
fietsclub ‘t Wieltje.
Bezoek de website www.wtc-twieltje.be en proef. Je bent welkom op de eerste rit van 2015 op zondag 1 maart.

(Jeugd Rode Kruis Kortenberg)

INITIATIE RESQ & UP2AID

Jaks !

Ongevallen gebeuren elke dag. Meestal gaat het om kleine
ongevallen waarvan de gevolgen niet zo erg zijn: een valpartij met
een schaafwonde tot gevolg, een verstuikte voet bij het sporten,
of een bloedneus tijdens het fuiven. Maar soms gebeuren er ook
ernstigere ongevallen, waarbij het nodig is om gespecialiseerde
hulp in te schakelen. Gelukkig komen die minder vaak voor. Toch
is het handig om te weten wat je moet doen bij een ongeval. En
dat kan je leren!
De initiatie ResQ leert jongeren van 14-16 jaar de basis van eerste
hulp.
Tijdens een initiatie leer je:
• wat te doen bij een ongeval;
• hoe je moet handelen bij een flauwte;
• hoe je een schaafwonde en snijwonde kan verzorgen;
• hoe je iemand met een brandwonde kan helpen;
• een bloedneus of ernstige bloeding stelpen;
• wat te doen bij een letsel aan botten, spieren of gewrichten.
De initiatie Up2Aid leert jongeren van 16-18 jaar de basis van eerste
hulp.
Tijdens een initiatie leer je:
• wat te doen bij een ongeval;
• hoe je moet handelen bij een flauwte of bij bewustzijnsverlies;
• een bloedneus of ernstige bloeding stelpen;
• hoe je een schaafwonde en snijwonde kan verzorgen;
• hoe je iemand met een brandwonde kan helpen;
• op welke manier je het best helpt bij hoofd- en wervelletsels;
• wat te doen bij een letsel aan botten, spieren of gewrichten;
• correct te handelen bij een vergiftiging door inslikken;
• een insectensteek verzorgen.
Tijdens de middag spelen we een spel rond preventie van alcohol en
drugs i.s.m. de drugs- en alcoholpreventiedienst.
Zaterdag 7 februari van 9 tot 16 u.
GC Colomba
€8
Info en inschrijven:
Lynn Demeyer:
0494 93 25 82 of
jeugd@kortenberg.rodekruis.be

(Scouts Kortenberg)

SMIKKELEN EN SMULLEN BIJ DE SCOUTS

Een stevige hap voor een zaterdagavondje uit? Of een zondagmiddag
lekker lang tafelen zonder je zorgen te maken over de afwas? De
leiding van Scouts & Gidsen Kortenberg en de Scoutsvrienden maken
het mogelijk!
Op zaterdag 7 en zondag 8 februari ben je welkom op de
restaurantdagen in OC Berkenhof. Geniet er van steak-friet, heerlijk
stoofvlees of de beste balletjes in tomatensaus van de wereld. De
scouts zorgen voor alles, jij schuift je voetjes gewoon onder tafel!
Tot dan?
De leiding van Scouts & Gidsen Kortenberg en de Scoutsvrienden.
Zaterdag 7 februari van 17 tot 21 u. en zondag 8 februari van 11.30
tot 14 u.
OC Berkenhof

(Chiro Flurk)

WINTERRESTAURANT
Heb je nog niets te doen in hét romantische weekend van het jaar?
Kom dan zeker en vast naar het jaarlijkse winterrestaurant van Chiro
Flurk Everberg. De chiro nodigt jullie van harte uit op het 36ste
winterrestaurant, dat zal doorgaan op zaterdag 14 en zondag 15
februari in de parochiezaal te Everberg.
Wat kan je zoal eten? Balletjes in tomatensaus, scampi’s, paling in ’t
groen en een overheerlijke steak. Voor elk wat wils dus! Moest je
daarna nog een klein hongertje hebben, begin dan al maar te
watertanden want de desserts… daar ontsnap je niet aan!
Indien je op voorhand een kaartje koopt, geniet je van 1 euro korting.
Een kaartje kan je kopen bij de leiding.
Zaterdag 14 februari van 17 tot 21 u. en zondag 15 februari van 11
tot 15.30 u. en van 17 tot 20 u.
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

zo 01/02/15
van 14:00 tot 18:30

Wafel- en
pannenkoekenbak

Ziekenzorg Everberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1, Everberg

02 759 96 15, jacques.callewaert@telenet.be

zo 01/02/15
van 11:00 tot 14:00

Samen Lichtmis vieren in
de Oude Abdij

Bonzaï

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

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

ma 02/02/15
van 14:00 tot 15:00

KVLV Everberg wandelt!

KVLV Everberg

Parking Gemeentehuisstraat 9,
Everberg

02 759 82 60, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, iedere maandag

ma 02/02/15
om 07:30

IJsland, op zoek naar het
noorderlicht, 7-daagse
vtbKultuur-trip

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 895

di 03/02/15
van 13:00 tot 15:00

Veilig elektrisch fietsen

Sportdienst

Polyvalente zaal Erps-kwerps

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

do 05/02/15
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven doet leven

Rode Kruis

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1, Everberg

www.rodekruis.be

za 07/02/15
van 09:00 tot 16:00

Initiatie ResQ & Up2Aid

Jeugd Rode Kruis

GC Colomba

0494 93 25 82,
jeugd@kortenberg.rodekruis.be, € 8

za 07/02/15
van 10:00 tot 12:00

Peuterborrel de Klimop

Basisschool de Klimop ErpsKwerps

Basisschool de Klimop,
Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps

za 07/02/15
van 14:00 tot 17:00

BSGO! Carnavalsfeest

Basisschool Hertog Jan

GC Colomba

za 07/02/15
van 17:00 tot 22:00

Kindercarnaval

Oudervereniging basisschool Polyvalente zaal Erps-Kwerps
de Klimop Erps-Kwerps

www.deklimop.net, www.materdei-ek.be,
VVK: € 3, kassa: € 5, kinderen t.e.m. 6de lj.: gratis

za 07/02/15
van 17:00 tot 21:00
zo 08/02/15
van 11:30 tot 14:00

Restaurantdagen

Scouts Kortenberg

OC Berkenhof

www.scoutskortenberg.be

zo 08/02/15
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 10 km Wandelclub Witlooftrekkers
Kortenberg

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

di 10/02/15
om 14:00

Verteller Fred Versonnen
brengt verhalen over de
liefde

De Bib

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

di 10/02/15
van 19:30 tot 22:30

Kruiden, verwennerij voor Femma Kortenberg
het lichaam

OC Berkenhof

02 759 98 79, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg, € 17,
leden: € 13

di 10/02/15
van 20:00 tot 22:00

Infoavond Drugstories
voor ouders

GC Colomba

016 26 94 37,
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be

De Bib

Dienst Drugs- en
alcoholpreventie

02 759 68 25
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do 12/02/15
van 13:30 tot 16:30

Hobbyclub

KVLV Everberg

OC Everberg

02 759 82 60, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be

do 12/02/15
van 19:30 tot 22:00

Kan ons hoofd de 21ste
eeuw aan?

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

0468 32 22 19,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg,
€ 8, leden: € 5

vrij 13/02/15
van 20:00 tot 22:30

De Filippijnen, een
atypisch Aziatisch land,
beeldreportage

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 684 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 6, leden: € 5

zo 15/02/15
van 09:20 tot 17:00

Dagtocht 20 km te
Blanden

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

0473 190 126, www.witlooftrekkers.be

di 17/02/15
van 19:30 tot 22:30

Bloemschikken

Die Blomme

OC Berkenhof

02 759 43 34, miafransen@telenet.be,
lidgeld: € 10, € 45 voor 9 lessen, ook op woe
18/02/15 van 09:30 tot 12:30 woe 18/02/15
van 13:30 tot 16:30 woe 18/02/15 van 19:30
tot 22:30 do 19/02/15 van 19:30 tot 22:30

di 17/02/15
van 13:00 tot 16:00

Tienerwerking ZAP Oude muziek, nieuw
geluid

Jeugddienst

GC Colomba

jeugddienst@kortenberg.be, € 8

di 17/02/15
van 20:00 tot 22:30

Slovenië, de nieuwste
hype in wijnland

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 31,
leden: € 28

woe 18/02/15
om 13:30

Filmmiddag: Stip en vlek
(3+)

Cultuurdienst

OC Berkenhof

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be, € 4,
leden Gezinsbond: € 3

woe 18/02/15
om 15:30

Filmmiddag: Antboy
(8+)

Cultuurdienst

OC Berkenhof

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be, € 4,
leden Gezinsbond: € 3

do 19/02/15
van 14:00 tot 15:30

Carnaval in de Bib

De Bib

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com

do 19/02/15
van 19:00 tot 22:00

Café creatief

Femma Erps-Kwerps

De Klok, Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps

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

za 21/02/15
van 14:00 tot 16:30

Workshop voor kinderen
'indoor moestuin'

KVLV Everberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1, Everberg

0497 16 60 21 (na 19:00),
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, € 5

zo 22/02/15
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
Berg - Kampenhout

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 87 19, www.witlooftrekkers.be

ma 23/02/15
van 09:00 tot 12:00

Internet voor beginners

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
€ 52,5 (cursus en koffie inbegrepen),
ook op ma 02/03 en 09/03

woe 25/02/15
om 20:00

Movie Blues: 'Amour' van UPC Sint-Jozef i.s.m.
Michael Haneke
Cultuurdienst

Auditorium van AVC – UPC,
Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg

gratis, myriam.streignart@uc-kortenberg.be

do 26/02/15
van 20:00 tot 22:30

Wat met onze
pensioenen?

OC Berkenhof

0476 92 40 85, uitbalie@kortenberg.be,
curieus.secretariaat@telenet.be, € 5

Curieus Kortenberg
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do 26/02/15
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor
senioren

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

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

vr 27/02/2015
van 20:00 tot 22:00

Creaclub: Brei- en
haakcafé

KVLV Everberg

OC Everberg

www.kvlv-everberg.be,
kvlveverberg@gmail.com, € 4, leden: € 2
(exclusief materiaal)

za 28/02/15
van 10:30 tot 13:30

Tweedehandsbeurs
kinderkledij en
zwangerschapskledij

't Akkosjeke

GC Colomba

www.akkosjeke.be, secretariaat@akkosjeke.be

za 28/02/15
van 11:30 tot 20:00

Paëlla-avond

Edelweis

OC De Zolder

edelweis.3071.be

za 28/02/15
van 08:00 tot 20:00

Monumentenuitstap naar vtbKultuur Kortenberg
Hingene, Duffel en SintKatelijne-Waver (bus)

OC Berkenhof Kortenberg

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 43,
leden: € 39

za 28/02/15
van 18:00 tot 22:00
zo 01/03/15
van 11:30 tot 14:00

Restaurantdagen
Sporting Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 99 77

Sporting Kortenberg

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

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
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be 016 26 94 37
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 januari gebeuren voor het maartnummer, en ten
laatste op 25 februari voor het aprilnummer. Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek en in tal van andere media.

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 maart 2015. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 januari 2015 worden ingediend.
Voorstellen voor het maartnummer van Zoeklicht moeten ten laatste op 25
februari 2015 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 2 februari 2015
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.

