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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 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

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
28 februari - 1 maart: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
7-8 maart: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
14-15 maart: Dr. Van Rossem - 0475 51 78 62
21-22 maart: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
28-29 maart: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
21-22 maart: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21

Zitdagen RSVZ



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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 2 maart van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Hensmans van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is gratis.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 11.45 u. gratis
terecht bij de Sociale Dienst van het OCMW. Bij voorkeur vooraf contact
opnemen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij Woonwijzer.
Woonwijzer is bereikbaar op 0496 12 86 64 of via kortenberg@
woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdag van 9 tot 12 u. en
van 13 tot 16 u. is er spreekuur in het Administratief Centrum
(dienst Ruimtelijke Ordening).

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

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be
Dinsdag 3 maart: pmd en gft
Vrijdag 6 maart: snoeihout
Dinsdag 10 maart: huisvuil
Vrijdag 13 maart: papier en karton
Dinsdag 17 maart: pmd en gft
Dinsdag 24 maart: huisvuil
Dinsdag 31 maart: pmd en gft
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 2 maart

Gratis fietsgraveren

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

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

Hebt u klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen?
Meld deze dan aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
•	per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal,
City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
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
GEMEENTERAAD VAN 2 FEBRUARI 2015
• Erwin Cleopater (N-VA) heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid. Ilse De Kée legde de eed af als vervangend gemeenteraadslid.
Erwin Cleopater wordt vervangen door Bart Nevens als afgevaardigde in de Raad van Bestuur van de IWVB en door Harold Vanheel
als gemeentelijk afgevaardigde bij Ethias.
• De gemeenteraad heeft kennis genomen van de definitieve vaststelling van de OCMW-jaarrekening van 2013.
• De gemeenteraad keurde het subsidiereglement voor grootschalige
bovenlokale evenementen goed. Dit reglement is bedoeld om
grootschalige sociaal-culturele evenementen te ondersteunen die
georganiseerd worden door erkende Kortenbergse verenigingen, die
gericht zijn op gezinnen (met aandacht voor kinderen) en een
bovenlokale uitstraling hebben. De tekst van het reglement is te
vinden op www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Reglementen en aanvragen / Reglementen cultuur).
• De gemeenteraad keurde een onderhoudscontract goed voor de
variabele verkeersborden in de Annonciadenstraat.

• Het bestek en de raming voor de aankoop van een bestelwagen
werden goedgekeurd door de gemeenteraad. De raming bedraagt
60.000 euro inclusief btw.
• Veerle Cammaerts werd door de gemeenteraad benoemd als
diensthoofd Vrije Tijd.
• Gemeenschapswachten Priscilla Smets en Davy Vannuvel werden
aangesteld als GAS-ambtenaren.
• Ook volgende punten werden behandeld: het inburgeringsbeleid en
diversiteit, de stand van zaken in verband met GAS-boetes en een
voorstel tot invoering van GABbers, de vacature voor een duurzaamheidsambtenaar, de kerk van Kwerps, de slechte staat van het
Hoogveld, de herstelling van het kapelletje in de Kapellestraat/
Hofstraat, een vast aanspreekpunt voor de bewoners van de serviceflats en apparatuur voor slechthorenden in de raadzaal van het
Administratief Centrum.

Volgende gemeenteraad
Maandag 2 maart 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.

Burgerzaken
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Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

INFOAVONDEN ISOLEREN

Naar aanleiding van de nieuwe gemeentelijke premie voor isolatie vinden verschillende infoavonden over isoleren plaats. Uit onderzoek blijkt
immers dat veel huizen niet of slecht geïsoleerd zijn.

Infoavond ‘Isoleren van bestaande muren’
Veel bestaande woningen hebben massieve muren of spouwmuren
zonder isolatie. Meer dan een kwart van de warmte gaat via deze weg
verloren. Muurisolatie beperkt de warmteverliezen. In deze sessie
maakt u kennis met de verschillende manieren om bestaande muren te
isoleren. U leert de mogelijkheden en de beperkingen kennen van buiten-, binnen- en spouwmuurisolatie.

Bron: www.energiesparen.be

Infoavond ‘Isoleren van bestaande vloeren’
Vloeren zijn vaak niet geïsoleerd. Dit betekent niet alleen warmteverlies, maar het heeft ook een grote invloed op het comfort. In deze sessie
leert u hoe u een vloer of kelderplafond isoleert en wanneer dit zinvol
en haalbaar is. U krijgt extra informatie over het al of niet nadien toepassen van vloerverwarming. Er wordt ook kort ingegaan op het akoestisch isoleren van tussenvloeren.
Dinsdag 24 maart om 20 u.
De Kouter, Huis van de gemeente, Spoorwegstraat 6, Herent

Dinsdag 21 april om 20 u.
Administratief Centrum, De Walsplein 30, Kortenberg
De infoavonden worden georganiseerd door de gemeenten Kortenberg
en Herent in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam
Bouwen. Deze organisatie krijgt de steun van de provincie VlaamsBrabant en de Vlaamse overheid.
Deelname aan beide infoavonden is gratis.
Meer informatie over deze infoavonden of inschrijven: woonloket van
Woonwijzer Midden-Brabant, bereikbaar op 0496 12 86 64 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Bij het woonloket kunt u
ook terecht met al uw vragen over wonen en bouwen. Elke woensdag
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. is er spreekuur in het Administratief
Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

GEEF DE PADDEN EEN ZETJE

Voor het tiende jaar op rij organiseert de gemeentelijke milieudienst in
samenwerking met Natuurpunt Kortenberg en IGO een paddenoverzetactie. De actie gaat van start van zodra de dieren uit hun winterslaap
ontwaken. Dit is sterk afhankelijk van het weer maar is vaak vanaf half
februari en gaat door tot einde maart.
In Kortenberg zijn er twee cruciale punten: de Populierenlaan en GC
Colomba. Op deze plaatsen hebben de amfibieën wat hulp nodig. In de
Populierenlaan staan paddenschermen en emmers zodat de padden
niet meer zelfstandig kunnen oversteken. Op die plaats dient de overzet
in de voormiddag te gebeuren. Aan GC Colomba staan geen schermen
en daar moet de overzet van de padden ’s avonds gebeuren.

GEMEENTEBESTUUR

Foto: Evgenia Belyaeva

Hebt u zin om mee te helpen wanneer de padden ontwaken en op pad
gaan? Neem dan zo vlug mogelijk contact op met Ewoud l’Amiral op
0476 26 16 34 of ewoud.lamiral@natuurpunt.be en geef de plaats door
waar u wilt gaan helpen.

ZWERFVUILACTIE 2015

Zwerfvuil is klein afval dat vaak nonchalant of zonder dat er bij stilgestaan wordt op straat gegooid of achtergelaten wordt in een park of
berm, zoals sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic
flesjes, tickets, papieren zakjes, kranten, tijdschriften, ... Iedereen denkt
wel eens: ‘ach, wat is nu één kauwgom of één blikje?’ Maar zo belanden
er wel ieder jaar 40 miljoen peuken, 8 miljoen kauwgoms en 2 miljoen
blikjes naast de vuilnisbak. En dat zorgt ervoor dat onze straten, parken
en bermen vuil ogen.

U verzamelt het zwerfvuil in uw buurt of tijdens uw wandelingen in de
witte vuilniszakken. In de zakken mag alle zwerfvuil. Afgedankte elektrische/elektronische apparaten en autobanden mogen niet in de zak
maar mag u er wel naast leggen. De zakken en de rest van het zwerfvuil
worden in dezelfde week en de week erna door de gemeente opgehaald. Al het zwerfvuil wordt in een container aan het gemeentehuis
verzameld en gewogen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Om onze gemeente proper te maken organiseren we vanaf maandag 9 tot en met zondag 15 maart een gemeentelijke zwerfvuilactie.
Vanaf 2 maart kunt u aan het onthaal van het Administratief Centrum
en bij de gemeentelijke milieudienst terecht voor witte vuilniszakken.
U geeft de (delen van) straten, pleinen of voetwegen waar u zwerfvuil
inzamelt door aan de milieudienst.
Indien u dit wenst kunt u per aanvrager ook een grijper, veiligheidsvestje en handschoenen verkrijgen (zo lang de voorraad strekt). De
coördinaten van alle deelnemers die een witte zak ontvangen, worden
geregistreerd. U ontvangt ook een raamaffiche om uw deelname duidelijk te maken en op te roepen tot actie.

Meer info en inschrijven:
Milieudienst - sonja.branson@kortenberg.be - 02 755 22 65 of
tijdens de openingsuren van het milieuloket (ma-vr: 9-12 u., woe:
13-16 u.)
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PAPIER EN KARTON ZOEKEN EEN TOUWTJE
Vindt u het ook zo storend wanneer de weg bezaaid is met rondwaaiend papier en karton tijdens de inzameldag? Een stukje touw kan dit
nochtans makkelijk voorkomen. Bind uw papier en karton steeds goed
vast met een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen
doos. Zo zorgt u mee voor een propere straat, maakt u het werk van de
laders gemakkelijker en werkt u mee aan een betere recyclage van
papier-karton. Spaar de rug van de laders en maak uw pakken niet
zwaarder dan 15 kg.

Opgelet: EcoWerf neemt papier en karton niet mee wanneer het
wordt aangeboden in plastic bakken, boxen of wasmanden.
Vergeet ook niet de plastic folie rond reclamedrukwerk of tijdschriften te verwijderen. Enkel correct gesorteerd papier en
karton verpakt in een kartonnen doos of samengebonden met
natuurtouw wordt meegenomen.
Sorteerregels
Goed:
- papieren zakken en
kartonnen dozen
- tijdschriften
- kranten
- folders
- boeken
- schrijf- en printpapier
-…

Fout:
- vuil of vettig papier
- behangpapier
- cellofaanpapier
- aluminiumfolie
- piepschuim
-…

Kleeft deze sticker op uw papier-karton?
Sorteer dan uw papier-karton opnieuw met
behulp van bovenstaande sorteerregels.
Meer info:
www.ecowerf.be of 0800 97 0 97

GEMEENTEBESTUUR

GELIEVE DE EENDEN NIET TE VOEDEREN

Sinds de herstelmaatregelen van de vijver in
het park van de Oude Abdij werd er een controle van de waterkwaliteit en het waterleven
uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de vijver
zich langzaam herstelt en dat de waterkwaliteit meer dan matig is. Er komen zelfs zeldzame waterdiertjes in voor.
Het herstel van de vijver is dus meer dan geslaagd.
Echter, er is reden tot ongerustheid over het voederen van de eenden.
Het brood en andere eten dat in de vijver terecht komt, zal de waterkwaliteit van de vijver op termijn verlagen waardoor de waterplanten,
waterdieren en vissen kunnen sterven.
Bovendien is voederen ook niet goed voor de eenden zelf. Brood en
ander ‘menselijk eten’ zorgen ervoor dat de eenden dik en ziek worden
door vitaminetekort en hartklachten. De gemiddelde leeftijd van een
‘parkeend’ is daardoor 5 jaar terwijl eenden tot 30 jaar oud kunnen worden.
Er wordt dan ook met aandrang gevraagd de eenden aan de vijver niet
te voederen.

GEMEENTEBESTUUR

MELDPUNT VOSSEN- EN
MARTERSCHADE

Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd. Misschien sloop de vos bij u ook al eens het
kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente
op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging
Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kunt noteren.
Gegevens betreffende de schade, locatie, type preventie, ... worden
opgevraagd. Door het invulformulier van het meldpunt in te vullen
draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van
de vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!
Meldpunt:
www.kortenberg.be (Milieu / Fauna en flora / Vossenmeldpunt)
Meer info:
hvv.be/Page/81/vos.aspx
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CONTROLE EN ONDERHOUD VAN DE STOOKOLIETANK IN UW WONING
Als u voor de verwarming van uw woning een
stookolie- of mazouttank gebruikt, dan gelden
er enkele belangrijke verplichtingen voor het
onderhoud van die tank.
Elke stookolietank moet na plaatsing, maar vóór de ingebruikname,
gecontroleerd worden.
Een stookolietank met een inhoud van meer dan 5000 liter moet
gemeld worden bij het college van burgemeester en schepenen. Als er
in totaal meer dan 20.000 liter in de stookolietank(s) kan, dan moet een
milieuvergunning aangevraagd worden.
Ook na ingebruikname moet men de stookolietank regelmatig laten
controleren:
• Een ondergrondse stookolietank van minder dan 5000 liter moet
om de 5 jaar gecontroleerd worden door een erkend stookolietechnicus;
• Een ondergrondse stookolietank met een inhoud van 5000 liter of
meer moet om de 2 jaar een beperkt onderzoek ondergaan en om de
15 jaar een grondig algemeen onderzoek;
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• Een bovengrondse stookolietank van minder dan 5000 liter moet
sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden;
• Een bovengrondse stookolietank van 5000 tot 20.000 liter moet om
de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan;
• Een bovengrondse stookolietank van meer dan 20.000 liter moet
om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan en om de 20 jaar een
algemeen onderzoek.
Een tank van minder dan 5000 liter moet gecontroleerd worden door
een erkend stookolietechnicus en een tank vanaf 5000 liter moet
gecontroleerd worden door een erkend stookolietechnicus of een
erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en
gevaarlijke stoffen.
De keuringsattesten moeten te allen tijde kunnen voorgelegd worden
aan de bevoegde inspectiediensten.
De regelgeving betreffende de stookolietanks vindt u in:
• Vlarem - Titel II -Hoofdstuk 6.5 Particuliere stookolietanks met een
waterinhoud van minder dan 5.000 l
• Vlarem – Titel II – Hoofdstuk 5.17 Opslag van gevaarlijke producten.

NATIONALE INZAMELACTIE VAN OUDE
ELEKTRO VAN 20 TOT 28 MAART
Van 20 tot 28 maart organiseert Recupel,
in nauwe samenwerking met de
gemeente, de afvalintercommunale, de
Kringwinkels, Bebat en de elektrohandels een grootscheepse nationale
inzamelcampagne van Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparaten (AEEA). Ook batterijen zijn welkom.
De gemeente die in de actieweek het meeste kilo’s AEEA per
inwoner inzamelt wint een reuze ontbijtpicknick die deze zomer
gratis aan de inwoners aangeboden wordt.
Eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing
Veel elektro-apparaten worden op een verkeerde wijze afgedankt. Zo
worden er bijvoorbeeld nog vaak elektro-apparaten in de huisvuilzak
aangetroffen. Zo kunnen er zwaar verontreinigende componenten in
het milieu terechtkomen, en gaan er kostbare herbruikbare grondstoffen definitief verloren. Kiezen voor afdanken via het Recupel-circuit is
een eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing.
Recupel garandeert maximale recyclage
De recyclagemethodes die Recupel toepast leveren een recuperatie aan
grondstoffen op van meer dan 90% van het gewicht van het elektroafval. De gigantische afvalberg aan de oorsprong wordt dus herleid tot
een kleine restfractie van minder dan 10%.

Welke apparaten?
Elektro-apparaten hebben in principe altijd een snoer of stekker en/
of werken op batterijen. Ook randapparatuur maakt daar deel van
uit, zoals een computermuis of een
afstandsbediening.
U kunt met uw afgedankte elektrotoestellen (groot én klein) steeds terecht in een containerpark in uw
buurt. Kleine elektro-apparaten van maximum 25 cm (een boormachine, mixer, gsm, spelconsole...) kunt u ook gratis deponeren in de
handige Recupel inzamelboxen ‘klein elektro’ die u vindt in de deelnemende elektrozaken. De elektrowinkels nemen ook grote toestellen
(een frigo, wasmachine, tv,...) gratis terug indien u daar een nieuw
gelijkaardig toestel koopt.
Werken de toestellen nog? Breng ze naar de Kringwinkel. Zo doet u
iemand anders nog een plezier.
U vindt een overzicht van de Recupel afdankpunten in uw buurt op
www.samenrecycleren.be en via de ‘Recycle!’-app die gratis beschikbaar is voor Apple-iOS en Android-toestellen.
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Openbare Werken
GEMEENTEBESTUUR

WEESBEEKPROJECT VOLLEDIG AFGEROND – WATEROVERLAST INGEDIJKT

Na het afkoppelingsproject van de Dekenijstraat in Erps-Kwerps, dat
werd uitgevoerd in 2013, werd aansluitend het project rond de
Weesbeek aangepakt. Het project Dekenijstraat beoogde vooral het
saneren van de Weesbeek, door het afkoppelen van het afvalwater naar
deze waterloop.
Het vervolgproject had tot doel de buffercapaciteit van de Weesbeek op
te trekken zodat er minder overstromingsgevaar was vanuit deze
Weesbeek om zo mogelijke wateroverlast te vermijden. Bij hevige neerslag hadden een aantal terreinen en woningen, voornamelijk ter hoogte
van de Kasteelstraat, immers last van wateroverlast. Om tot een maximale bufferingscapaciteit te komen werden er op verschillende plaatsen langsheen het tracé van de Weesbeek ingrepen voorzien.

Tevens werd er op de vijver gelegen achter het rust- en verzorgingstehuis een nieuwe overstortconstructie gebouwd. Ook deze constructie
heeft tot doel de buffercapaciteit van de vijver maximaal te benutten.
Eenmaal deze buffercapaciteit bereikt zal het water wegstromen via
een overstort. Hierbij wordt het uitgangsdebiet groter dan het debiet
aan inkomend water zodat er ook in deze tuin geen wateroverlast kan
zijn. Door deze vroege buffering stroomopwaarts is de kans op wateroverlast op de afwaarts gelegen stukken van de Weesbeek kleiner. Na
een hevige regenbui zal de vijver dan rustig verder leeglopen tot zijn
natuurlijk niveau.

Fase 1: Tuin rust- en verzorgingstehuis
Een eerste ingreep werd uitgevoerd op de Weesbeek en de vijver gelegen achter het rust- en verzorgingstehuis O.L.Vrouw van de Zwarte
Zusters. De Weesbeek werd hier opnieuw geprofileerd en voorzien van
een nieuwe oeverversteviging.

3. Maximale buffering op vijver

1. Uitvoering oeverversteviging

2. Huidige buffercapaciteit na regenbui

4. Overstort in werking
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Fase 2: Hof Ter Bruggen

Fase 3: Stroomafwaarts Kasteelstraat

Ter hoogte van Hof ter Bruggen op de terreinen gelegen langsheen de
voetbalvelden van Erps-Kwerps werd een tweede ingreep voorzien op
de Weesbeek. Op deze terreinen was de Weesbeek voor een groot
gedeelte ingebuisd. De Weesbeek werd op dit terrein terug opengelegd
en voorzien van een winterbedding. Bij gewone weersomstandigheden
stroomt de beek hier in haar gewone bedding, wanneer er hevige
regenval komt kan de beek buiten haar oevers treden en de winterbedding gaan opvullen. In deze winterbedding kan een groot gedeelte
water gebufferd worden en nadien traag afgevoerd worden of infiltreren in de bodem. Wanneer de winterbedding helemaal opgevuld is,
ontstaat er hier ook als het ware een grote vijver.

Hier waren de problemen van wateroverlast het grootst. De Weesbeek
stroomt hier langs een aantal woningen richting Silsombos. Bij hevige
regenval kregen de terreinen en woningen af te rekenen met wateroverlast. Als ingreep werd hier geopteerd om de loop van de Weesbeek
volledig te wijzigen. Er werd een volledig nieuw tracé uitgewerkt, verder verwijderd van de woningen. Hiervoor kocht het gemeentebestuur
een aantal gronden aan en ging het ook over tot een ruil met de huidige
eigenaars. Op deze nieuwe aangekochte gronden werd de nieuwe beek
uitgetekend. Op dit gedeelte werden verschillende overstortconstructies en knijpconstructies voorzien zodat ook op dit stuk maximaal
gebufferd kan worden op de waterloop. De waterloop werd over het
gehele nieuwe traject voorzien van een winterbedding. Bij hevige
regenval kan op die manier heel wat water gebufferd worden.
Aangezien men hier te maken had met een zeer moerassig gebied
diende de beek op bepaalde stukken voorzien te worden van oever
versteviging. Het nieuwe tracé sluit verderop in het bos terug aan op
bestaande waterloop. Het vorige tracé werd opgevuld met aarde en is
volledig buiten werking gesteld.
Naast de nieuwe waterloop werd er ook een fiets- en wandelpad aangelegd dat aansluit op de bestaande trage wegen.

1. Terrein met ingebuisde Weesbeek

1. Nieuw tracé van de waterloop

2. Open Weesbeek met zomer- en winterbedding

2. Oeverversteviging en winterbedding

3. Weesbeek met deels gevulde winterbedding

3. Buffering op de Weesbeek afwaarts Kasteelstraat
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Algemene weetjes over het Weesbeekproject
• Door de uitwerking van dit project werd de kans op wateroverlast
langs het tracé van de Weesbeek praktisch tot nul herleid bij de klassieke buien.
• De overstorten vanuit de Aquafin collector naar de Weesbeek toe
werden verhoogd zodat deze minder in werking zullen treden. Hierdoor
wordt de Weesbeek gevrijwaard van afvalwater.
• De aannemer startte met de werken op 6 januari 2014 en had een
uitvoeringstermijn van 100 werkdagen. Hij beëindigde het project binnen de vastgestelde termijn. De voorlopige oplevering kon plaatsvinden
in januari 2015. De aannemer blijft nog 2 jaar verantwoordelijk voor het
groenonderhoud op de verschillende sites.
• Aangezien een gedeelte van het project in natuurgebied en VENgebied* ligt kon er niet gewerkt worden tijdens het broedseizoen van de
vogels.

• Er dienden in het werkingsgebied een aantal bomen gerooid te
worden. Het gemeentebestuur betaalde hiervoor een boscompensatie
van 9.500 euro aan het Agentschap voor Natuur & Bos
• Voor de uitvoering van het project werden de projectgebieden aan de
Kasteelstraat voorafgaandelijk onderworpen aan een archeologisch onderzoek. Er werden geen noemenswaardige vondsten gedaan zodat de terreinen snel konden vrijgegeven worden voor uitvoering van de werken.
• De totale kostprijs van het project - erelonen, aankoop van gronden
en aannemerskost - bedraagt bijna 950.000 euro en werd volledig
gefinancierd met eigen middelen.
* Een VEN-gebied maakt deel uit van het ‘Vlaams Ecologisch Netwerk’. Dit is een selectie van waardevolle en gevoelige natuurgebieden in Vlaanderen.

OCMW

DAG VAN DE ZORG
Opendeurdag Serviceflats en NOAH
Op zondag 15 maart staan de deuren van de serviceflats Dry
Coningen (Leuvensesteenweg 190, Kortenberg) en dagverzorgingshuis
NOAH voor u open! Breng een bezoekje tussen 14 en 17 u.

U bent van harte welkom op de feestelijke opening van NOAH (dagopvang) om 15 u. U wordt ontvangen met een hapje en een drankje.
Ook kunt u de serviceflats bezichtigen. Er is onlangs een verzorgingsruimte (pedicure en kapsalon) geopend. Ook hier kunt u een kijkje
nemen.
Voor de kinderen is er kinderanimatie voorzien met gratis verse pannenkoeken.
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Lokaal Dienstencentrum
INFO- EN ONTMOETINGSMOMENT VOOR MANTELZORGERS
In Kortenberg zorgen veel mensen thuis voor zieke hulpbehoevende of
mindervalide ouders, partner, andere familieleden of buren. Hiervoor is
de mooie term mantelzorger bedacht. De keuze om een persoon in zijn
of haar thuissituatie te verzorgen is niet zo vanzelfsprekend. Daarom
wil het Lokaal Dienstencentrum deze mensen enkele keren per jaar
samenbrengen. Tijdens deze samenkomsten krijgen mantelzorgers
enerzijds de nodige ondersteuning doordat rond bepaalde thema’s info
wordt verstrekt. Anderzijds krijgen mantelzorgers ook de kans om hun
eigen verhaal te vertellen, elkaar te steunen en helpen met het zoeken
naar oplossingen voor bepaalde problemen.
Om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken vindt er zowel in de
namiddag als ’s avonds een info- en ontmoetingsmoment plaats. Beide
momenten zullen op dezelfde wijze verlopen.
Tijdens het eerst uur krijgt u tips om van uw huis een veilig huis te
maken. Om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen is het belangrijk om
de woning aan te passen aan de hulpbehoeften van de bewoner. Kleine
aanpassingen verhogen de veiligheid in en om de woning zodat het
valrisico verkleint en de woning toegankelijker wordt. Aan de hand van
veel voorkomende hindernissen worden mogelijke aanpassingen
besproken, gaande van kleine hulpmiddelen tot grote veranderingen.
De mantelzorgorganisatie van CM verzorgt dit gedeelte van het infomoment.
In het tweede gedeelte wil het Lokaal Dienstencentrum de mantelzorgers bevragen. Het wil weten hoe het deze samenkomsten zo

aangenaam en zinvol mogelijk voor hen kan maken en hoe zij deze
graag ingevuld zouden zien. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
•	Ontmoetingen: praten met andere mensen in vergelijkbare situaties, mantelzorgcafés.
•	Gespreksgroepen rond bepaalde thema’s, zoals dementie, chronische ziekten, ...
•	Infomomenten rond bepaalde thema’s zoals blijven reizen, opvangmogelijkheden, nachtzorg, ...
Praktisch
Ontmoetingsmoment 1:
Donderdag 19 maart van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, blok B, lokaal 1.6, Beekstraat 25, Kortenberg
Inschrijven vóór dinsdag 17 maart
Ontmoetingsmoment 2:
Donderdag 26 maart van 19 tot 21 u.
OC Berkenhof, blok A, zaal Harmonie, Beekstraat 25, Kortenberg
Inschrijven vóór dinsdag 24 maart
Informatie rond het thema ‘uw huis, een veilig huis’ op beide
infomomenten door CM mantelzorg
Info en inschrijven:
Lokaal Dienstencentrum, Beekstraat 25, Kortenberg
0491 996 224 (Geert)
dienstencentrum@kortenberg.be

FACEBOOK VOOR BEGINNERS

In samenwerking met Seniornet Vlaanderen
De digitale wereld biedt heel wat mogelijkheden voor contact, zowel
met bekenden van vroeger als met nieuwe vrienden. Denk maar aan
e-mail, chatten, Skype en de diverse sociale netwerksites. Naast Twitter
is Facebook vandaag de meest bekende netwerksite. In uw profiel kunt
u melden wie u bent en wat u boeit. U kunt hier altijd op terecht om zelf
iets te melden of om te zien wat uw vrienden melden.
Weet echter dat al wat u er op plaatst, door de hele wereld kan bekeken
worden. U moet dus wel goed nadenken wat u wel en juist niet plaatst.

Alle aspecten worden in de les besproken en ingeoefend. Als laatste
deel van de les kunnen de geïnteresseerden dan beslissen of ze een
eigen Facebook-account willen aanmaken.
Praktisch
Maandag 16 en 30 maart van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, zaal Harmonie, Beekstraat 25, Kortenberg
Maximum 12 deelnemers
€ 35
Inschrijven vóór 11 maart via dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224 (Geert Gevers, centrumleider)

Zoeklicht · Kortenberg
maart 2015

12

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

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Prinsendreef (beide richtingen)

50 km/u.

1.712

41 km/u.

0%

Blokstraat (richting Gemeentehuisstraat)

30 km/u.

289

26 km/u.

1%

Peperstraat (beide richtingen)

30 km/u.

2.668

36 km/u.

14 %

Straat

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in januari snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 8,8 % overtredingen vastgesteld.

Snelheidsacties met flitsen van overtreders
Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage
geflitste voertuigen

Sterrebeeksesteenweg

50 km/u.

752

5,9 %

Wijnegemhofstraat

50 km/u.

570

12,3 %

Nederokkerzeelsesteenweg

50 km/u.

489

4,3 %

Straat
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Digitale Week 2015
Hebt u het gevoel nog niet helemaal mee te zijn met
het digitale tijdperk? Wilt u meer te weten komen over
de nieuwe digitale toepassingen? Tijdens de Digitale
Week kunt u uw kennis bijspijkeren. Noteer volgende
data en activiteiten in uw kalender en als u één of meerdere van de workshops wil bijwonen,
schrijf u dan vanaf dinsdag 10 maart om 9 u. zo snel mogelijk in:
Tax-on-Web
U leert hoe een eID-kaartlezer werkt en hoe u die installeert. U maakt
kennis met Myminfin, dat toegang geeft tot uw eigen fiscaal dossier.
U leert uw belastingaangifte invullen via internet. Na de workshop
krijgt u een eID-kaartlezer mee naar huis.
Meebrengen: uw eID en de PIN-code van uw eID
Woensdag 22 april van 13.30 tot 16.30 u.

WORKSHOPS EN MEER...

Fotoshow maken (Photo Story)
Photo Story 3 voor Windows van Microsoft kan gratis worden gedownload van het internet. Na de installatie leert u foto’s importeren en
bewerken. U leert titels en effecten invoegen, commentaar of muziek
toevoegen en zoomeffecten toepassen. De show wordt opgeslagen en
aangepast om af te spelen met Windows Media Player. Daarna leert u
hoe u alles op dvd of cd-rom brandt om de fotoshow af te spelen op
uw tv.
Donderdag 23 april van 9.30 tot 12.30 u.
Fotoboek maken
U leert hoe u gratis software om een fotoalbum te maken installeert
op uw pc, en hoe u het fotoalbum aanmaakt en kunt bestellen en
betalen via internet.
Donderdag 23 april van 13.30 tot 16.30 u.
Gratis telefoneren met Skype
Gratis telefoneren via het internet is vooral nuttig voor personen met
familie of vrienden in het buitenland. U leert hoe u de Skype-software
downloadt en installeert op uw computer, hoe u de privacy-instellingen aanpast, hoe u een adresboek aanmaakt en hoe u belt, ook hoe u
met een videocamera uw gesprekspartner kunt zien. U kunt ook bellen
naar een telefoonnummer - heel wat goedkoper dan gewoon telefoneren.
Vrijdag 24 april van 9.30 tot 12.30 u.
Wenskaarten maken
Een persoonlijke en zelfgemaakte wenskaart valt altijd in de smaak. In
het programma Word leert u een tekst opmaken en schikken, uw blad
indelen om er kaarten van te maken, afbeeldingen invoegen en plaatsen.
Vrijdag 24 april van 13.30 tot 16.30 u.

Betaalt u niet te veel voor uw energie?
Er zijn vandaag veel verschillende energieleveranciers en alle hebben
ze verschillende soorten contracten. Maar wat is voor u het meest
voordelig? Deze workshop, gemaakt in samenwerking met de VREG,
moet daar klaarheid in scheppen. Met de online V-test kunt u gemakkelijk nagaan tussen welke leveranciers u kunt kiezen en wat uw jaarverbruik bij elk van hen zou kosten. Zowel elektriciteit als gas worden
bekeken, evenals de verschillende mogelijke contracten per leverancier.
Belangrijk: Breng uw laatste jaarafrekening van uw energieleverancier
mee. Indien u uw persoonlijke lijst met prijzen van leveranciers mee
naar huis wilt nemen, brengt u ook best een USB-stick en/of e-mailadres mee. De V-test kan ook uitgevoerd worden op tablet en smartphone, die mag u dus ook meebrengen naar de les.
Maandag 27 april van 9.30 tot 12.30 u.
Pc veilig
U hoort regelmatig in de media dat
hackers trachten binnen te geraken op
computers, op internet, in mails, en
uiteraard niet direct met de beste
bedoelingen. Daarnaast krijgt u op uw
pc soms rare boodschappen die u niet begrijpt. Met een aantal simpele
dingen kunt u heel wat problemen voorkomen. Tijdens deze workshop
bekijkt u onder meer het volgende: is de harde schijf niet te vol, is er
een antivirusprogramma actief en worden de updates automatisch
binnengehaald? Dat Windows in de laatste Service Pack staat is
belangrijk, maar ook over internet, e-mail en internetbankieren krijgt
u nuttige tips.
Belangrijk: Breng uw eigen laptop mee.
Maandag 27 april van 13.30 tot 16.30 u.
Windows 8 (voordracht)
Met zijn ‘tegels-venster’ doet Windows 8 denken aan een tablet-computer, dus met aanraakscherm en vingerbeweging. Toch kunt u nog
altijd de muis blijven gebruiken. In deze voordracht krijgt u een goed
overzicht van wat Windows 8 inhoudt. Zo kunt u met kennis van zaken
beslissen of het de moeite loont om over te stappen.
Dinsdag 28 april van 9.30 tot 12.30 u.
GEMEENTEBESTUUR
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Pc-dokter (helpdesk)
Als u problemen hebt met uw computer en u vindt zelf geen oplossing, kunt u hier hulp krijgen. Er is geen vastgelegd programma.
Iedereen is welkom met zijn eigen probleem, dat u uitlegt aan de ‘pcdokter’ die samen met u naar oplossingen zoekt. U kunt hier terecht
met problemen bij het printen, rare boodschappen die u niet verstaat,
vragen over internet, mails, Word, foto’s, antivirus, kortom al wat niet
lukt. Als het over een laptop gaat, brengt u deze mee.
Dinsdag 28 april tussen 13.30 tot 16.30 u. – op afspraak

Weekend aan zee plannen + Google Maps
Een weekend aan zee – of elders - plannen is kinderspel dankzij het
internet. U leert gebruik maken van interessante websites, zoals de website van de gemeente waar u naartoe gaat, of Google Earth, waarop u het
stratenplan vindt met de ligging van hotels, restaurants, winkels, ..., en
Google Streetview, waarop u de ligging van het hotel al eens kunt bekijken met Streetview en een virtuele wandeling kunt maken langs straten
en pleinen. Met Google Maps stippelt u uw reisweg uit. Als u per trein
reist, leert u hoe u uw ticket op voorhand online kopen. De uurregelingen
van de kusttram vindt u op de website van De Lijn.
Woensdag 29 april van 9.30 tot 12.30 u.

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

Wees er dus snel bij, want volzet is volzet!
•	Kost: € 3 per activiteit voor inwoners, € 6 per activiteit voor nietinwoners van Kortenberg.
•	Vereiste voorkennis voor alle sessies: basiskennis pc. Voor de sessies Tax-on-Web, Fotoboek, Skype, Energie en Weekend aan zee
ook basiskennis internet.

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

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

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

hoe u via de toepassing VERIFIEER op de gemeentelijke webstek kunt
(laten) nagaan dat het door u ontvangen digitale document authentiek is.
Van maandag 20 april tot en met donderdag 30 april, tijdens de
openingsuren van de dienst Burgerzaken.

BASISKENNIS
VERWERVEN

GEMEENTEBESTUUR

Noteer alvast dat het Dienstencentrum van Kortenberg in september een basiscursus pc voor beginners organiseert. U
leest er alles over in het septembernummer van Zoeklicht.
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OOK DE BIB GAAT DIGITAAL

De Bib organiseert twee activiteiten in het kader van de Digitale Week:
Digitaal lezen – infosessie

Foto's maken en bewerken met uw tablet/iPad – workshop

Digitaal lezen begint eindelijk door te breken in Vlaanderen. Steeds meer
pendelaars op trein en bus lezen op een tablet of e-reader. Boekhandels
brengen hun eigen e-readers op de markt. En heel wat Vlaamse bibliotheken bieden e-boeken en/of Fundels (digitale prentenboeken) te leen
aan op tablets en smartphones. We bekijken het aanbod van digitale
kranten, tijdschriften en (kinder)boeken en de diverse toestellen waarmee u elektronisch kunt lezen. We gaan dieper in op de verschillen tussen
de diverse toestellen op de markt. We bekijken de vele voordelen van
digitaal lezen en leren hoe u een e-boek of een digitale krant of tijdschrift
koopt/leent en leest. En we vinden onze weg naar duizenden gratis
e-boeken, via projecten zoals DBNL en Project Gutenberg. Achteraf krijgt
u de mogelijkheid om enkele e-readers en tablets uit te proberen. Hebt
u zelf al een e-reader, tablet of smartphone, breng deze dan mee, en u
krijgt extra informatie over hoe u met uw specifiek toestel digitaal kunt
lezen. Geen vereiste voorkennis.
Donderdag 30 april van 10 tot 12 u.

Steeds vaker ziet u mensen foto's nemen met hun smartphone of
tablet-pc. Hebt u de camera van uw mobiel toestel nog nooit gebruikt?
Of wilt u graag wat meer weten over wat u achteraf met die foto's kunt
doen? Breng dan uw toestel mee en we gaan er gewoon mee aan de
slag. U leert alles over pixels en bytes, krijgt tips over hoe u perfecte
foto's neemt, hoe u ze op uw pc overzet, of ze doormailt naar een kennis of familielid. Ook gaan we op zoek naar enkele apps waarmee u
speciale foto's kunt maken en we testen enkele apps uit waarmee u
uw foto's verder kunt bewerken. Basiskennis smartphone en/of tabletgebruik is vereist.
Zaterdag 2 mei van 10 tot 12 u.- maximum 15 personen

Foto: Pixabay

Foto: Ilse Depré

Organisatie van deze activiteiten: Bib Kortenberg i.s.m. Ilse Depré.
Praktisch
• Deze activiteiten gaan door in de Bib
• Voor de workshop geldt een maximum van 15 deelnemers
• Gratis
•	Verplicht op voorhand inschrijven aan de UiTbalie in de Bib, via
uitbalie@kortenberg.be of op het nummer 02 755 22 80
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STEM OP UW FAVORIETE NAAM VOOR
HET ONTMOETINGSCENTRUM TE EVERBERG!

OC Berkenhof, OC Atrium en OC De Zolder klinken u wellicht bekend in de
oren. Alleen het ontmoetingscentrum te Everberg ontbreekt het aan een
sprankelende naam.
Daarom werd aan de verenigingsraad van Everberg gevraagd een aantal
voorstellen voor benamingen te formuleren. Uit de geselecteerde voorstellen kunt u nu uw selectie maken en eventueel nog een eigen suggestie toevoegen!
De voorstellen op een rijtje:
• Voorstel 1: OC Prinsenhof
•	Voorstel 2: OC De Baardkriel (dit is een befaamd Everbergs kippenras)
•	Voorstel 3: OC De Kouter (naar de voormalige naam van de
Gemeentehuisstraat)

GEMEENTEBESTUUR

VRIJWILLIGE BURENBEMIDDELAARS
GEZOCHT!

Sedert oktober 2013 kunnen inwoners van Kortenberg en Herent beroep
doen op het lokaal project ‘burenbemiddeling’, hetwelk ondersteund
wordt door de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft een gratis dienstverlening die wordt aangeboden om alledaagse, kleine conflicten tussen
buren te verhelpen.
Burenbemiddeling zoekt nog vrijwilligers. Een vrijwillig burenbemiddelaar probeert de communicatie tussen de buren te herstellen en helpt de
buren samen te zoeken naar een aanvaardbare oplossing.
De provincie Vlaams-Brabant (PIVO-bestuursschool) organiseert voor
kandidaat-vrijwilligers een opleiding in het provinciehuis in Leuven. De
opleiding is gratis voor mensen die binnen Vlaams-Brabant wonen en
vindt plaats op de volgende dagen (telkens van 9 tot 17 u.): 5 maart, 12
maart, 19 maart, 26 maart en 2 april. Op 23 april (van 9 tot 17 u.)
volgt een info- en oefendag (verplicht).
Geïnteresseerd om burenbemiddelaar te worden? Schrijf u dan nu in voor
de opleiding via mail op burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be. U ontvangt daarna verdere informatie voor een uitnodiging en verkenningsgesprek.
Meer info:
www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling
www.vlaamsbrabant.be/pivo

•	Voorstel 4: OC K. Stallaert (een bekend Vlaams letterkundige - voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde
– oud-inwoner van Everberg en oprichter van de schuttersgilde van
Everberg, hij woonde in het kasteeltje in de Dalemstraat)
•	Voorstel 5: OC De Prieel (vroeger was dit de oude jongensschool en
op de plaats van het vergaderlokaal was er een afdak dat toen ‘De
Prieel’ werd genoemd)
Breng uw stem uit of doe zelf een suggestie tot 20 maart op
www.kortenberg.be.

VOCHTIGE DOEKJES HOREN NIET IN HET
TOILET!
U kent ze wel: vochtig toiletpapier, doekjes om babybilletjes schoon te
maken, vochtige ontschminkingdoekjes, ... De laatste 10 tot 15 jaar kennen ze een opmars in allerlei vormen en toepassingen. Vaak worden ze na
gebruik gewoon mee doorgespoeld in het toilet, zelfs als ze niet in contact
zijn geweest met urine of fecaliën. Helaas zijn de meeste van deze producten daar niet geschikt voor omdat ze nauwelijks afbreken, wat wel het
geval is met normaal toiletpapier.
De doekjes kunnen niet alleen verstoppingen in uw toilet en afvoer en in
de openbare riool veroorzaken, ze richten geregeld ook zware schade aan
in de pompstations en zuiveringsinstallaties van Aquafin. De doekjes klitten samen en vormen proppen in de pompen, waardoor ze de normale
werking blokkeren. De kosten voor de schoonmaak of het herstel van de
pompen kunnen hoog oplopen. Maar minstens even erg is dat door het
uitvallen van de pompen er lokaal wateroverlast kan optreden of dat er
ongezuiverd afvalwater overstort naar de waterloop.
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VLAAMS GEWEST VOORTAAN BEVOEGD VOOR SUCCESSIE- EN BEPAALDE REGISTRATIERECHTEN
Sinds 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten overgenomen van de
Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie). VLABEL is dus voortaan bevoegd voor het vaststellen, het controleren en het innen (en dus ook de teruggaven) van de hieronder genoemde successie- en registratierechten.
Meer info:
•
het gratis nummer van de Vlaamse overheid: 1700
•
www.belastingen.vlaanderen.be, rubriek Contact
•
het Contactcenter van de FOD Financiën: 0257 257 57
•
financien.belgium.be/nl/kantoren

JANUARI IN BEELD

1

1

H et tweede leerjaar van de gemeentelijke basisschool De
Regenboog bracht op donderdag 15 januari een bezoek aan
de tweedehandswinkel van het OCMW ‘De kapstok’. Elke
leerling doneerde een stuk speelgoed waar hij of zij zelf niet
meer mee speelde.

2	
Op 1 januari werden de Kortenbergse sportkampioenen
2
gehuldigd. Van links naar rechts ziet u: Lukas Malezsewski
(1ste Belgisch Kampioenschap Mountainbike), Roger
Decnijf (3de Kampioenschap van Vlaanderen Atletiek),
Jaques Bollens (2de Belgisch Kampioenschap Atletiek),
Nicky Coemans (2de Kampioenschap van Vlaanderen
Atletiek), Rosette Verheyden (1ste Belgisch Kampioenschap
Atletiek), Carine Devisscher (1ste Belgisch Kampioenschap
Atletiek), Ilka Joly (1ste Belgisch Kampioenschap Atletiek),
Edward Van Essche (Sportverdienste gemeente Kortenberg),
schepen Bart Nevens, Roxanne Jansen (3de Belgisch
Kampioenschap Karate), Adham Soliman (3de Belgisch
Kampioenschap Karate), burgemeester Chris Taes, Elisabeth
Vandeputte (Beloftevolle jongere gemeente Kortenberg),
Jade Nachez (2de Belgisch Kampioenschap Karate), Honorée Rovers (1ste Belgisch Kampioenschap Badminton), Charlotte Westhof-Jacobs – 3e
Wereld Kampioenschap Gymnastiek), Daan De Schepper (2de Belgisch Kampioenschap Atletiek), Birgen De Graeve (1ste Belgisch Kampioenschap
Zwemmen), schepen Sabine Ledens, schepen Ann Vannerem, Léon De Wulf (Voorzitter Sportraad), Frederik Saman (Sportprestatie van het jaar
gemeente Kortenberg), de moeder van Vanja Cnops (2de Wereldkampioenschap Atletiek), Johan Huygens (2de Belgisch Kampioenschap
Autoracen), Thomas Delvoy (1ste Kampioenschap van Wallonië Motocross).
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in Kortenberg
(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

BADMINTON+

Dit jaar gaat er weer een Badminton+ initiatiereeks door onder begeleiding
van een ervaren en gediplomeerde lesgever. De badmintonrackets en shuttles
worden voorzien door de lesgever. Neem je liever je eigen racket mee, geen
probleem. Deze vijfdelige lessenreeks richt zich op 50-plussers die overdag zin
hebben om in groep tegen en met elkaar te badmintonnen. Wie de badmintonmicrobe na deze initiatie te pakken heeft kan nadien probleemloos aansluiten bij de vaste groep badmintonners op dinsdagnamiddag.
Dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart van 14 tot 15.30 u.
Sporthal Kortenberg
Maximum 32 deelnemers
Gratis (lessenreeks is volledig verzekerd)
Info en inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 87

(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

START TO SKATE

Deze reeks van 10 lessen richt zich op volwassenen die geen of weinig ervaring hebben met inlineskaten. In de polyvalente zaal van Erps-Kwerps wordt
er gestart met het aanleren van de basistechnieken van het inlineskaten die
nodig zijn om veilig in het verkeer te bewegen. Eens de basis gelegd is ga je
in de buitenlucht op zoek naar de echte inlineskate ervaring! Indien je geen
inlineskates hebt zijn deze ter plaatse beschikbaar voor 3 euro per les. Een
helm dien je wel zelf te voorzien en is natuurlijk verplicht!
Voor de aanvang van de lessenreeks is er een infomoment gepland.
De reeks Start to Skate wordt begeleid door sportvereniging Wildskate. De
afgelopen jaren boden ze deze lessenreeks met succes aan in Herent. Nu
komen ze voor de eerste keer naar Erps-Kwerps!
Start op woensdag 4 maart, lessen elke woensdag van 19 tot 20 u.,
tot 6 mei
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
€ 45
Maximum 40 deelnemers
Info en inschrijven: info@wildskate.be of 0475 70 22 28
.

(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

VERROESTE SPADES GEZOCHT VOOR KUNSTPROJECT ‘SLOWART’ IN KORTENBERG
Heb je een oude, verroeste spade die je niet meer gebruikt? Geef ze een tweede leven als kunstwerk!

Deze zomer loopt het kunstproject ‘Slowart’in onze gemeente. Michel Beankens zal hieraan deelnemen met een werk dat bestaat uit
meer dan honderd spades van Kortenbergse inwoners. Wie hem hierbij wil helpen kan zijn oude spade, met vermelding van
voornaam, naam en adres, afgeven in het Administratief Centrum of een seintje geven aan de cultuurdienst waarna Michel
Beankens de spade bij jou komt ophalen.
Je naam wordt in de lijst van ‘deelnemende’ spades vermeld. Na afloop van het project worden de spades niet terug
gegeven.
Info: 02 755 22 83 of cultuur@kortenberg.be
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

INSCHRIJVINGEN VAKANTIE-INITIATIEVEN PAAS- EN ZOMERVAKANTIE

Als de schooldeuren gesloten zijn, neemt de vakantiewerking van de gemeentelijke vrijetijdsdienst
het roer in handen. Hieronder vind je een overzicht van de vakantie-initiatieven die zij in petto hebben. De vakantiewijzer met uitgebreide informatie hebben de kinderen op school meegekregen. Wie
geen exemplaar ontving, kan een vakantiewijzer verkrijgen aan de UiTbalie in de Bib.
De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op zaterdag 7 maart om 10 u. Voor de zomervakantie kan inschrijven vanaf zaterdag 21 maart om 10 u.
Schrijf in via www.kortenberg.grabbis.be.
Om alles vlot te laten verlopen maak je best op voorhand al een gezinsaccount aan.

PAASVAKANTIE
Cultuur
Panamarenko

15/04 – 17/04

°2005 - 2008

GC Colomba

Break it and fix it

15/04 – 17/04

°2000 - 2002

GC Colomba

Speelplein ‘Alles Kids’

07/04 – 17/04

°2003 - 2009

Sporthal Colomba

Speelplein themaweek: Show en Glitter & Glamour

13/04 – 17/04

°2003 – 2009

Sporthal Colomba

Tienerwerking ‘A-teens’

07/04 – 17/04

°2000 – 2002

Sporthal Colomba

Grabbelpas ‘Poppentheater meets multimedia’

07/04

°2003 – 2007

OC De Zolder

Grabbelpas ‘Holderdebolder, de wereld rond’

14/04

°2003 – 2008

Sporthal Erps-Kwerps

ZAP ‘Quad rijden’

08/04

°2000 – 2002

Vertrek aan GC Colomba.
Activiteit in Lommel

ZAP ‘Avonturensportdag Hofstade’

14/04

°1999 – 2002

Vertrek aan GC Colomba

Kleutersportkamp

07/04 – 10/04
Voormiddag

°2009 - 2010

Turnzaal De Regenboog

Turnkamp

07/04 – 10/04
Namiddag

°2003 - 2008

Turnzaal De Regenboog

Jeugd

Sport
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ZOMERVAKANTIE

Cultuur
Circus-/creastage

03/07 – 17/07

°2003 - 2008

GC Colomba

Crea-/muziekstage

22/07 – 24/07

°2003 - 2008

GC Colomba

Musicalstage

03/08 – 07/08

°1997 - 2008

GC Colomba

Speelplein ‘Alles Kids’

01/07 – 28/08

°2003 – 2009

Scoutslokalen

Speelplein themaweek: Wat ik later worden wil?!

13/07 – 17/07

°2003 – 2009

Scoutslokalen

Speelplein themaweek: Wetenschap

27/07 – 31/07

°2003 – 2009

Scoutslokalen

Speelplein themaweek: Natuur

10/08 – 14/08

°2003 – 2009

Scoutslokalen

Speelplein themaweek: Feest in andere culturen

24/08 – 28/08

°2003 – 2009

Scoutslokalen

Tienerwerking ‘The A-teens’

01/07 – 28/08

°2000 - 2002

Scoutslokalen

Grabbelpas: Dominoday

07/07

°2003 – 2007

OC De Zolder

Grabbelpas: Boerderijdag

14/07

°2003 – 2009

‘t Silsomhof

Grabbelpas: Mission Impossible II

28/07

°2003 – 2007

Scoutslokalen Kortenberg

Grabbelpas: Experimenteerkriebels

04/08

°2003 – 2007

GC Colomba

Grabbelpas: Vechtsportdag

11/08

°2003 – 2008

Sporthal Colomba

Grabbelpas: Aqualibi

18/08

°2003 – 2006

Aqualibi

Grabbelpas: Wereldfeest

28/08

°2003 - 2009

Scoutslokalen Kortenberg

ZAP: Filmavond

01/07

°2000 – 2003

JH Den Uyl

ZAP: Watersearch met kano’s op de Dijle

08/07

°2000 – 2003

Leuven

ZAP: Initiatie beatboxen

23/07

°2000 – 2003

JH ’t Excuus

ZAP: Wavedrums & drumpads

28/07

°2000 – 2003

Sporthal Colomba

ZAP: Walibi

04/08

°2000 – 2003

Walibi

ZAP: Watersportdag

13/08

°1997 – 2002

Westende

ZAP: Initiatie Parkour

18/08

°2000 – 2003

Leuven

ZAP: Mountainboarden, boomklimmen en boogschieten

26/08

°1997 – 2002

Ardennen

Jeugd
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Sport
Omnisportkamp 1

06/07 – 10/07

°1999 – 2009

Sporthal Colomba

Voetbalstage

22/07 – 24/07

°2005 - 2008

Site Colomba

Omnisportkamp 2

27/07 – 31/07

°1999 – 2009

Sporthal Colomba

Tienersportkamp

10/08 – 14/08

°1999 – 2002

Vertrek: Sporthal Colomba

Omnisportkamp 3

17/08 – 21/08

°1999 – 2009

Sporthal Colomba

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

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

INSCHRIJVEN SPEELPLEIN ALLES KIDS
VOORTAAN VERPLICHT

Tot op heden was het mogelijk om je kind ’s ochtends naar de speelpleinwerking te brengen, zonder dat hij/zij vooraf was
ingeschreven. Vanaf de paasvakantie is het verplicht om je kinderen op voorhand in te schrijven en het inschrijvingsgeld
te betalen.
Schrijf per dag of week in via je gezinsaccount op www.kortenberg.grabbis.be en dit uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de speelpleinweek. Voer je betaling
ook onmiddellijk uit. Anders zal je kind niet kunnen deelnemen aan de speelpleinactiviteiten.
Het bijhorende annulatiereglement vind je op www.kortenberg.be/vakantieaanbod.
Info: vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 85

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

DAGAANBOD DIENST VRIJE TIJD

Ben je een bezige bij en heb je overdag nog wat tijd vrij? De gemeente
speelt hierop in met een gevarieerd aanbod. Je kan iedere maand proeven
van verschillende activiteiten. In maart ben je welkom voor een workshop
‘Glutenvrij bakken’ en een workshop ‘Wijn’.
Workshop ‘Glutenvrij bakken’
Een ‘glutenvrij’ dieet betekent dat alles wat gluten
kan bevatten, volstrekt verboden is. Vermits tarwe,
rogge, gerst en haver gluten bevatten, zijn bloem
én zetmeel van deze graansoorten verboden.

Glutenvrij bakken is dus een culinaire uitdaging. In deze workshop maak je
zo’n lekkere recepten dat je nooit zou bedenken dat ze glutenvrij zijn. De
workshop wordt begeleid door Liesbeth Halewyck, voedingsconsulente.
Donderdag 5 maart van 14 tot 17 u.
OC Berkenhof
Gratis
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
Workshop ‘Wijn’
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe fruitwijn
gemaakt wordt, maar ook voor wie nog twijfelt om er zelf aan te beginnen.
De uitleg wordt gegeven door Wijngilde De Wijngaardsberg uit Kortenberg.
Dinsdag 10 maart van 13.30 tot 15.30 u.
GC Colomba – kleine zaal
Gratis
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

EXPO IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM:
MARGRIET HOUBEN

Margriet Houben werd geboren in 1941. Ze volgde les aan de Academie te
Leuven met onder andere Jan Cobbaert als leraar. Ze stelde vaak als individueel kunstenaar tentoon in eigen land en éénmaal in Frankrijk.
Haar werk is gepassioneerd en gevoelig. Margriet Houben is gefascineerd
door de eenvoudige dingen van onze wereld en ons heelal. Alles wat zij eenmaal aan indrukken en ervaringen in haar vinnige verbeelding heeft vastgelegd, schildert ze op een bepaald moment in één ademtocht van zich af in
de eenzaamheid van haar atelier. Na eerst olieverf en aquarel gebruikt te
hebben, doet ze nu voornamelijk aan mixed media, wat een grote artistieke
vrijheid toelaat. Dit over de meest verscheidene onderwerpen met een eigen
visie gewonnen uit verantwoorde bezinning, eerlijk en ontroerend. L. Wuyts
zei: ‘Er is geen twijfel mogelijk, men staat voor een reëel, zelfs een overrompelend schildersinstinct.’

De expo loopt van vrijdag 6 tot en met vrijdag 27 maart tijdens
de openingsuren van het Administratief Centrum.
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Lieve De Clerck studeerde Chinees in Leuven,
Shanghai en Xi’an. Reeds meer dan twintig jaar reist
zij door het immense China, waardoor zij de cultuur
en tradities zowel op het platteland als in de steden
zeer goed leerde kennen. Door haar kennis en ervaring is ze uitstekend geplaatst om het Chinese leven
gedetailleerd en doorleefd te beschrijven. Recent
keerde de schrijfster terug van een literaire residentie in Peking (Beijing).
‘Het milde parfum van de perzikbloesem’ is een epische roman waarin fictie
en waarheid samenvloeien. Het boek verhaalt de geschiedenis van de familie Liu vanaf het einde van de 19de eeuw tot nu. Op beeldende wijze wordt
de impact weergegeven van de politiek op het leven van de familieleden.
Het is een poëtisch en vaak emotioneel verhaal over vriendschap en liefde,
leven en dood. Wie de roman leest, ontvlucht onze gehaaste wereld en dompelt zich onder in een werkelijk verbazend verhaal, een unieke ontmoeting
met het ondoorgrondelijke China.
Frans Rombouts, secretaris-generaal van de Unie der Belgische Journalisten
en Toeristische Schrijvers (UBJET), zal met Lieve De Clerck in gesprek gaan
over haar boek.
Donderdag 12 maart om 20 u.
De Bib
€5
Inschrijven: aan de UiTbalie via 02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be
(De Bib)

(De Bib i.s.m. Lachatelier)
GEMEENTEBESTUUR

LACHEN VOOR KINDEREN

De jeugdboekenweek staat dit jaar in het teken van ‘humor’. Droom je er wel
eens van om een grappige, niet alledaagse les te mogen volgen? Dan heeft
de Bib een leuk voorstel: volg een lach-les in de Bib. We zingen plezante
liedjes, spelen leuke spelletjes, amuseren ons met lach-oefeningen en doen
eens lekker gek. Kom je mee lachen? Schrijf je dan in voor een gratis lach-les
op woensdag 18 maart. Ouders zijn welkom (1 ouder per kind).
Woensdag 18 maart om 14 en 15 u.
De Bib
Gratis
Voor kinderen van 6 tot 12
jaar en (één van) hun
ouders
Reserveren: via de UiTbalie,
02 755 22 80 of
uitbalie@kortenberg.be

BOEKPRESENTATIE: HET MILDE PARFUM
VAN DE PERZIKBLOESEM

GEMEENTEBESTUUR

FOTOWEDSTRIJD JEUGDBOEKENWEEK

In een hilarisch boek in de bibliotheek is een aanstekelijke lachmicrobe opgedoken. Gelukkig niet gevaarlijk, integendeel. Het is net belangrijk om die lachmicrobe zo snel mogelijk te verspreiden onder de bevolking, want lachen is gezond!
Doe daarom tijdens de Jeugdboekenweek van 14 tot
29 maart mee met de fotowedstrijd van de Bib en
raak zo besmet met de microbe. Maak een grappige
foto met jouw allerleukste boek en win zo een voorleesmoment met Maaike
Cafmeyer in onze Bib!
Inzenden kan tot 22 maart op de website www.jeugdboekenweek.be.
Stuur ook een mailtje met de foto naar uitbalie@kortenberg.be. Alle
foto’s worden opgehangen aan de lachwand in de Bib.
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(De Bib i.s.m. Davidsfonds en Erfgoedhuis
Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS:
VOEDSELVEILIGHEID VROEGER EN NU
De slager volgens een oude Vlaamse miniatuur
'De broodbakker en de slager' (15de eeuw)

Deze presentatie geeft een overzicht van de veranderingen in de voedselketen doorheen de geschiedenis en hun effect op veiligheid en kwaliteit. Was
voedsel vroeger werkelijk veiliger of denken we dat alleen maar? Wat zijn de
positieve en negatieve effecten van de industriële voedselproductie? In
welke mate beïnvloeden drukkingsgroepen en media onze perceptie? En
wat betekenen al die E-nummers op de verpakking? Ontdek het in de Bib.
Spreker Filip Degreef is docent aan de VUB.
Dinsdag 24 maart om 20 u.
De Bib
€5
Inschrijven: aan de UiTbalie via 02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

KIJK! IK FIETS!

Leer fietsen op 2 wielen...
Leer je kind fietsen op 2 wielen met
behulp van enkele nuttige tips van
een ervaren lesgever en de actieve
begeleiding van de ouders! Dit kan
op zaterdag 28 maart van 13 tot
15 u. of van 15.30 tot 17.30 u. in de
polyvalente zaal van Erps-Kwerps.
Een actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is verplicht.
Natuurlijk moeten de eigen fiets (steunwieltjes vooraf verwijderen!) en
fietshelm meegebracht worden.
Kinderen (vanaf geboortejaar 2011) die reeds vlot kunnen fietsen met
steunwieltjes zijn welkom.
Op het einde van elke sessie ontvangen de kinderen een 'Kijk! Ik fiets!
Diploma’. De ouders ontvangen na de sessie de brochure ‘Kinderen op
de fiets’ met nuttige fietsinfo en –tips.
Zaterdag 28 maart – Sessie 1: 13 tot 15.30 u. – Sessie 2: 16 tot
17.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Maximum 20 deelnemers per sessie
€ 5 (koek, drankje en aandenken inbegrepen)
Inschrijven en info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Jeugddienst)

(Jump-up vzw)

BUITENSPEELDAG

ROPESKIPPINGSHOW: SUMMERTIME

Vergeet niet dat het op woensdag 1 april Buitenspeeldag is!
Die namiddag spelen en ravotten we van 13 tot 17 u. op het grasveldje aan
basisschool De Boemerang in Meerbeek (Alfons Dewitstraat).
Kom zeker mee spelen!
Iedereen welkom (maar kinderen moeten worden vergezeld door een volwassene)!
Met 260 ropeskippers geeft Jump-up vzw een show waarbij je nu reeds
de warmte van de zomer zal kunnen voelen. Acrobatie, lenigheid, coördinatie en vooral samenwerking zijn hun troeven om er weer een
geweldig spektakel van te maken. Kom, kijk en geniet van deze eerste
zonnestralen.
Zaterdag 7 maart om 19 u. en zondag 8 maart om 14.30 u.
GC Colomba
Volwassenen: VVK: € 8 – kassa: € 10
Kinderen: VVK: € 3 – kassa: € 5
Info: www.jump-up.be of info@jump-up.be
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(Toerisme Dijleland)

DIJLELANDSE STREEKWANDELINGEN 2015
Verken het mooie Dijleland onder leiding van een Dijlelandse topstreekgids! Deze ambassadeurs nemen je mee op sleeptouw naar pakkende plekjes. De wandelingen starten om 14 u.
en duren ongeveer drie uren. Drie wandelingen worden herhaald op zondag en starten om
14u30.
Draag best stevig schoeisel want veld- en boswegeltjes kunnen soms modderig zijn. Je betaalt
niets voor enkele uurtjes magisch Dijleland. Iedereen steeds welkom!

Programma eerste helft 2015
Wanneer
11 maart
25 maart
8 april
22 april
13 mei
27 mei
10 juni
24 juni

Waar
Bertem
Wezembeek-Oppem
Overijse
Haacht
Huldenberg
Hoeilaart
Zaventem
Kampenhout

Vertrekpunt
Pastorij
Sint-Pieterskerk
Sint-Bernarduskerk
Sint-Hubertus- en Luciakerk
Parking Leuvensebaan
Parking Bosmuseum
Sint-Pancratiuskerk
Standbeeld Witloofboerke

Adres
Vossenstraat, parkeren op dorpsplein
Sint-Pietersplein
Kerkstraat 1, Tombeek
Nieuwstraat 8, Wespelaar
Centrum Ottenburg
Duboislaan 6, Groenendaal
Dorp, Sterrebeek
Gemeenteplein, Kampenhout

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

(Femma Kortenberg)

SIMPLY ITALIAN EN PIZZA DE LUXE
Simply Italian is gebaseerd op het gelijknamige kookboek. Drie zussen
verzamelden familierecepten die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Veelal gerechten die ze thuis nog vaak zelf koken met verse
ingrediënten verwerkt in soepen, pasta, risotto, uitgebreidere hoofdgerechten en desserts.
Pizza kent iedereen, als snelle hap op restaurant, via de pizzakoerier of
kant-en-klaar in de oven. Klassiek wordt een pizzabodem belegd met
tomaten, champignons, groenten , vlees en olijven. De meest gekende
pizza is de pizza Margherita. Wij maken in deze workshop de pizza volledig zelf. We vertrekken van een basisdeeg, maken verschillende
basislaagjes en zorgen voor een kleurrijke variatie aan toppings. Er is
voor ieder wat wils: vlees, vis, veggie ….

Donderdag 5 , 12 en 26 maart om 19.30 u.
OC Berkenhof
€ 36 (reeks) of € 10 (per les), leden: € 18 (reeks) of € 7 (per les)
Deelname in onkosten wordt ter plaatse afgerekend
(indien nodig).
Betaling: BE11 7343 4922 3348 (Femma Kortenberg)
Info en inschrijven: Toos Janssen 02 759 96 64
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(Circusstreken)

(vtbKultuur Kortenberg)

CIRCUSVOORSTELLING

OEKRAÏNE, TUSSEN OOSTERSE EN WESTERSE
BESCHAVING

Graag verwelkomt Circusstreken
je op een nieuwe circusvoorstelling!
Bijna 40 kinderen en jongeren
volgen wekelijks circuslessen bij
Circusstreken. Op zaterdag 7
maart tonen ze graag hun
knapste kunsten aan een publiek: jongleren, diabolo, ballopen, eenwieleren,
acrobatie, goochelen, clownerie… en nog zoveel meer spektakel!
Zin om te komen kijken? Graag een mailtje vooraf naar
circusstreken@hotmail.com
Zaterdag 7 maart om 19 u. in OC Everberg
Gratis
Meer info: www.circusstreken.be

(vtbKultuur Kortenberg)

VAN GOGH, OP ZOEK NAAR HET GENIE ACHTER
DE WERKEN
Voordracht door prof. dr. Tamara Ingels
Het werk van Vincent van Gogh
(1853-1890) valt onder het postimpressionisme, een kunststroming
die het negentiende-eeuwse
impressionisme opvolgde. Van
Goghs invloed op het expressionisme, het fauvisme en de vroege
abstractie was enorm en kan worden gezien in vele andere aspecten
van de twintigste-eeuwse kunst.
Van Gogh wordt tegenwoordig gezien als een van de grote schilders van de
19de eeuw. Deze erkenning kwam echter pas laat. Tijdens zijn leven werd er
waarschijnlijk maar één schilderij verkocht: De rode wijngaard (Poesjkinmuseum in Moskou).
De lezing is een goede inleiding op de geplande bezoeken: Van Gogh in de
Borinage (vrijdag 1 mei), het Van Goghmuseum in Amsterdam en een keuze
uit het aanbod in Noord-Brabant (2-daagse vtbKultuur-trip op zaterdag 14
en zondag 15 november).
Vrijdag 20 maart om 20 u.
OC Berkenhof
€ 6, leden € 5
Info: 02 759 84 66 of guido.craps@vtbkultuur.be, of abonneer je op de
nieuwsbrief via www.vtbkultuur.be/kortenberg

Beeldreportage door Guido Boeken

Deze reportage zorgt ervoor dat we het land en zijn inwoners beter kunnen
begrijpen in de huidige actualiteit.
Guido Boeken reisde in 1986 voor het eerst naar Oekraïne. De voorbije twintig jaar bezocht hij regelmatig deze voormalige Sovjetrepubliek en was zo
getuige van de hele omwenteling en de heropstanding van een land dat na
de val van het IJzeren Gordijn nog steeds 'clasht' tussen de oosterse en westerse beschaving.
Zo schreef Guido Boeken het boek 'Oekraïne'. Het is een sociaal en cultuurhistorisch werk, doorspekt met persoonlijke anekdotes en geïllustreerd met
unieke foto's, door de auteur zelf genomen. Het boek wil vooral een uitnodiging zijn voor diegenen, reiziger of niet, die Oekraïne van binnenuit willen
leren kennen en begrijpen.
Op vraag van vtbKultuur geeft Guido Boeken duiding bij de recente geschiedenis.
Vrijdag 13 maart om 20 u.
OC Berkenhof
€ 6, leden: € 5
Info: 02 759 84 66 of guido.craps@vtbkultuur.be of abonneer je op de
nieuwsbrief via www.vtbkultuur.be/kortenberg

Zoeklicht · Kortenberg
maart 2015

26
(Jump-up vzw)

(pvda Kortenberg)

KLEUTERINITIATIE ROPESKIPPING

BOEKVOORSTELLING: FABIOLA EN FRANCO,
DE MARIONET EN DE DICTATOR

Heb je wel eens van ropeskipping gehoord?

Dat is een acrobatische vorm van touwtjespringen, een leuke sport om vanaf
6 jaar te beoefenen! Om al even met deze sport kennis te maken, richt de
ropeskippingclub van Kortenberg, Jump-up vzw, acht initiatielessen voor
kleuters in.
De kleuterinitiatie is bedoeld voor alle jongens en meisjes uit de derde kleuterklas (°2009). De initiatie gaat door in Everberg van 17 tot 18 u. of in ErpsKwerps van 18 tot 19 u. en dit op 24 en 31 maart, 21 en 28 april en 5, 12, 19
en 26 mei.
Info en inschrijven: www.jump-up.be

Wat weet je eigenlijk over wijlen koningin Fabiola? Dat
ze verguisd werd als venter van paternosters en geprezen als schrijfster van sprookjes? In dit boek focust
historica Anne Morelli op een heel ander aspect van
Fabiola: haar link met Franco, de generalísimo die
meer dan dertig jaar met ijzeren hand haar geboorteland regeerde. Met geschiedkundige werken, krantenartikels en archiefstukken toont Morelli niet alleen aan hoe Franco Boudewijn
en Fabiola in de watten legde, maar ook hoe ons toenmalige vorstenpaar tot
het bittere einde met Franco bevriend bleef en zelfs een zielsverwant in hem
zag. Een boekje open over Leiders bij de Gratie Gods.
Anne Morelli is historica en hoogleraar en publiceerde onder andere
'Racisme: een element in het conflict tussen Vlamingen en Franstaligen?’ en
‘Rebellen, Van de Galliërs tot de Indignados’.
Maandag 16 maart om 20 u.
Vredezaal, Kruisstraat 44, Everberg
Info: kortenberg@pvda.be
(Dienst Vrije Tijd)

(Gezinsbond Erps-Kwerps)

VERTELTHEATER: OPGERAAPT & VAN SCHOEN
TOT HOED
Een pop die een arm kwijt is,
een beer die een oor mist,
een knuffelaap die zijn haar verliest,… allemaal poppen die hun hele leven
trouwe speelmaatjes waren. En nu afgedankt, weggegooid,…De vuilnisman kan dit niet aanzien, en redt de sukkels van de vuilnisbelt. Want, als je
ze liefdevol knuffelt, en goed naar ze luistert, dan vertellen ze misschien hun
verhaal, hun bizarre avonturen…
Een afgedankte schoen laat zich niet zomaar doen: hij gaat zijn eigen gang.
Onderweg wordt hij bevriend met een oude sok, een kapotte waterketel en
ander zwerfvuil uit de goot. Samen trekken ze de wijde wereld in en worden
ze verliefd.
Zondag 29 maart om 11 u.
Brasserie Rusthuis O.L.V. van Lourdes, Dorpsplein 10, Erps-Kwerps
€ 6, leden Gezinsbond: € 3
Voor kinderen vanaf 4 jaar met hun (groot)ouders
Info en inschrijven: gezinsbond.erpskwerps@gmail.com,
Anne Van Daele: 02 759 93 39 of Simone Goolaerts: 02 759 82 16

GEMEENTEBESTUUR

BUURTFEESTEN IN DE LIFT
Er leeft heel wat in Kortenberg. Het
toenemend aantal buurtfeesten
bewijst dat mensen mee willen
bouwen aan een aangenaam
buurtklimaat. In 2014 vonden er
maar liefst 20 buurtfeesten plaats

in Kortenberg.
Een buurtfeest is de ideale manier om je buren beter te leren kennen. Voor
een gemeente met veel inwijkelingen zoals Kortenberg is het ook een kans
om de integratie van nieuwkomers in de lokale gemeenschap te bevorderen.
Het gemeentebestuur vindt dan ook dat buurtcomités net zoals de vele verenigingen voldoende gemeentelijke ondersteuning verdienen. Zo kan er
voor één feest per jaar een subsidie van € 125 aangevraagd worden. Ook kan
men beroep doen op logistieke steun zoals tafels en stoelen.
Let wel, voor de organisatie van een buurtfeest moet je op voorhand een
evenementenaanvraag doen. Dit kan via de gemeentelijke website
www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Reglementen en aanvragen). Als het evenement zich gedeeltelijk of volledig afspeelt op het openbaar domein moet dit
aanvraagformulier minstens 2 maanden vóór de aanvang van het evenement worden gestuurd naar de gemeente. Als het evenement zich niet op
het openbaar domein afspeelt is 5 weken op voorhand voldoende.Wil je ook
graag nieuw leven blazen in je buurt, neem dan gerust contact op met de cultuurdienst op het nummer 02 755 22 83 of cultuur@kortenberg.be

Jaks !

(Jeugd Rode Kruis Kortenberg)

EERSTE HULP KAN JE LEREN!

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!
Ben je tussen 13 en 15 jaar en wil jij je verdiepen in de geheimen van
eerste hulp? Dan is Junior Helper jou op het lijf geschreven! In 16 uur
leer je welke vier stappen je moet doorlopen als er een ongeval
gebeurt. Je oefent zelf in hoe je moet reanimeren en hoe je kleine

en ernstige wonden moet verzorgen. Ook bij pijn in
de borstkas, een beroerte en een nek- en wervelletsel
sta je voortaan niet meer met de mond vol tanden.
Na de cursus kan je deelnemen aan de praktijktest.
Tijdens deze test laat je zien dat je de kneepjes van
eerste hulp onder de knie hebt. Als je slaagt voor het
examen, ontvang je het Europees erkende brevet Junior
Helper. Deelname hieraan is echter niet verplicht.
Zaterdag 4, 11, 18 en 22 april
GC Colomba te Kortenberg.
Inschrijven: bij Lynn Demeyer via 0494 93 25 82 of
jeugd@kortenberg.rodekruis.be

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.
Wat

Wanneer

Organisator

Waar

Info

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

Restaurantdagen
Sporting Kortenberg

Sporting Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 99 77

zo 01/03/15
om 08:30

Start wielerseizoen

WTC Blosom Meerbeek

Dorpsplein Meerbeek

info@wtcblosommeerbeek.be,
www.wtcblosommeerbeek.be

zo 01/03/15
van 14:00 tot 17:00

Kindercarnavalfeest

Turnkring DKS

OC Atrium

0476 26 23 94,
turnkring@dekrakendespieren.be,
www.dekrakendespieren.be,
€ 3, leden: gratis

zo 01/03/15
van 14:00 tot 16:30

Repair Cafe

CGK

Kapellestraat 74, Kortenberg

0473 87 80 13

zo 01/03/15
van 13:15 tot 17:30

Brabantwandeling 14 km Wandelclub Witlooftrekkers
te Dongelberg

Vertrek: De Walsplein

02 759 51 21, www.witlooftrekkers.be

ma 02/03/15
van 14:00 tot 15:00

KVLV Everberg wandelt!

KVLV Everberg

Vertrek: Parking
02 759 82 60, kvlveverberg@gmail.com,
Gemeentehuisstraat 9, Everberg www.kvlv-everberg.be,
iedere maandag in maart

di 03/03/15
van 14:00 tot 15:30

Badminton+

Sportdienst

Sporthal Kortenberg

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 87,
iedere dinsdag in maart, gratis

di 03/03/15
van 13:30 tot 15:30

Reuma

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be
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woe 04/03/15
van 19:00 tot 20:00

Start to Skate

Sportdienst

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

info@wildskate.be, 0475 70 22 28, € 45 voor 10
lessen tot 6 mei

do 05/03/15
om 19:30

Simply Italian en Pizza
de Luxe

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 96 64, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg,
€ 36 per reeks of € 10 per les: leden: € 28 per
reeks of € 7 per les, ook op 12/03 en 26/03

do 05/03/15
van 14:00 tot 17:00

Dagaanbod
vrijetijdsactiviteiten:
Glutenvrij bakken

Vrijetijdsdienst Kortenberg

OC Berkenhof

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

za 07/03/15
van 19:00 tot 21:30

Circusshow Circusstreken

Circusstreken

OC Everberg

circusstreken@hotmail.com,
www.circusstreken.be

za 07/03/15
van 19:30 tot 23:59

Quizavond Algemene
Kennis

K.W.B. Erps-Kwerps

OC Berkenhof

02 759 53 25, € 20

za 07/03/15
van 19:00 tot 22:00
zo 08/03/15
van 14:30 tot 17:30

Ropeskippingshow:
Jump-up vzw

Jump-up vzw

GC Colomba

info@jump-up.be, www.jump-up.be,
VVK: € 8, kassa: € 10,
kinderen tot 11j: VVK: € 3, kassa: € 5

zo 08/03/15
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 10 km Wandelclub Witlooftrekkers
Kortenberg

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be

ma 09/03/15
om 20:00

Creatief met bloemen
rond het thema Lente en
Pasen

Femma Kortenberg

GC Colomba

02 759 54 64, 0485 35 97 97,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg, € 13,
leden: € 9

van 09/03/15 tot
15/03/15

Zwerfvuilactie

Gemeentebestuur
Kortenberg, dienst milieu

Kortenberg

www.kortenberg.be,
sonja.branson@kortenberg.be, 02 755 22 65

di 10/03/15
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven doet leven

Rode Kruis Kortenberg

www.rodekruis.be
Rusthuis OLV-Lourdes,
Polyvalente Zaal, Dorpsplein 10,
Erps-Kwerps

di 10/03/15
van 13:30 tot 15:30

Dagaanbod
vrijetijdsactiviteiten:
Workshop 'Wijn'

Vrijetijdsdienst Kortenberg

GC Colomba

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

woe 11/03/15
om 14:00

Dijlelandse
streekwandelingen:
Bertem

Toerisme Dijleland

Vertrek: Pastorij, Vossenstraat,
Bertem

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

do 12/03/15
om 20:00

Het milde parfum van de
perzikbloesem

DavidsfondsKortenberg
en Erps-Kwerps [MiddenBrabant]

De Bib

www.bibliotheekkortenberg.com

do 12/03/15
van 19:30 tot 22:00

Pizza de luxe

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 98 67, boerjanc@gmail.com,
www.femma.be/erps-kwerps, € 9,
leden: € 6 (+ ingerediënten)

do 12/03/15
van 13:30 tot 16:30

Hobbyclub

KVLV Everberg

OC Everberg

02 759 82 60, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, € 4,
leden: € 2 (exclusief materiaal)

vrij 13/03/15
van 20:00 tot 22:00

Creaclub 'Brei- en
haakcafé'

KVLV Everberg

OC Everberg

0497 16 60 21 (na 19:00),
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, € 4,
leden: € 2 (exclusief materiaal)
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vrij 13/03/15
van 20:00 tot 22:30

Oekraïne, tussen oosterse vtbKultuur Kortenberg
en westerse beschaving,
beeldreportage

OC Berkenhof

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

za 14/03/15
van 17:00 tot 21:00

Spaghettifestijn

OC De Zolder

info@malagasy.be, www.malagasy.be

zo 15/03/15
van 09:00 tot 17:00

Dagtocht 20 km te Villers- Wandelclub Witlooftrekkers
la-Ville

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

0495 905 941, www.witlooftrekkers.be

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

OCMW Kortenberg
Dag van de zorg opendeurdag serviceflats
Dry Coningen - om
15:00 plechtige opening
dagverzorgingshuis NOAH

Serviceflats Dry Coningen,
Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg

thuisdiensten@kortenberg.be, 0491 996 227

ma 16/03/15
om 20:00

Fabiola en Franco, de
marionet en de dictator

pvda Kortenberg

Vredezaal, Kruisstraat 44,
Everberg

kortenberg@pvda.be

ma 16/03/15
van 09:00 tot 12:00

Facebook voor beginners

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

dienstencentrum@ocmwkortenberg.be, € 35,
ook op 30/03

di 17/03/15
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 18/03/15
van 09:30 tot 12:30, van 13:30 tot 16:30 en
van 19:30 tot 22:30, do 19/03/15 van 19:30
tot 22:30

do 19/03/15
van 13:30 tot 15:30

Mantelzorgondersteuning Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224

do 19/03/15
van 19:30 tot 21:30

Demo Raw Food

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 72 74, 0476 68 29 16,
louisa.vanboven@gmail.com,
www.femma.be/erps-kwerps, € 9,
leden: € 6 (+ ingrediënten)

vrij 20/03/15
van 20:00 tot 22:00

Van Gogh, op zoek naar
het genie achter de
werken

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

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

vrij 20/03/15
van 14:00 tot 22:00

Workshop 'inktvisjes
haken'

KVLV Everberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat, Everberg

02 759 31 44, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be

za 21/03/15
van 08:30 tot 19:00

Bezoek aan het Red Star
Line Museum

Curieus Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

0476 92 40 85, curieus.secretariaat@telenet.be,
€ 70, leden: € 60

zo 22/03/15

KnipoogDag Leuven,
diverse bezoeken

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 20,
leden: € 14 + gratis bus

zo 22/03/15
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Zaventem

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

02 720 52 21, www.witlooftrekkers.be

di 24/03/15
van 17:00 tot 18:00

Ropeskipping:
Kleuterinitiatie Everberg

Jump-up vzw

Turnzaal De Negensprong,
Annonciadenstraat 1, Everberg

info@jump-up.be, www.jump-up.be,
8 lessen tot eind mei, € 15 voor de lessenreeks

di 24/03/15
van 18:00 tot 19:00

Ropeskipping:
Kleuterinitiatie Erps
Kwerps

Jump-up vzw

Turnzaal De Klimop,
info@jump-up.be, www.jump-up.be,
Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps 8 lessen tot eind mei, € 15 voor de lessenreeks

di 24/03/15
om 20:00

Nacht van de
geschiedenis Voedselveiligheid:
vroeger en nu

Davidsfonds Kortenberg
en Erps-Kwerps (MiddenBrabant)

De Bib

Malagasy

www.davidsfonds.be

Zoeklicht · Kortenberg
maart 2015

30

Wat

Wanneer

Organisator

Waar

Info

di 24/03/15
om 20:00

Infoavond 'Isoleren van
bestaande vloeren'

Woonwijzer Midden-Brabant De Kouter, Huis van de
gemeente, Spoorwegstraat 6,
Herent

kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be,
0496 12 86 64

woe 25/03/15
om 14:00

Dijlelandse
streekwandelingen:
Wezembeek-Oppem

Toerisme Dijleland

Vertrek: Kerk, Sint-Pietersplein,
Wezembeek-Oppem

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

woe 25/03/15
van 18:00 tot 20:30

Bloedgeven

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

kortenberg.rodekruis.be

do 26/03/15
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

do 26/03/15
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

do 26/03/15
van 19:00 tot 21:00

Mantelzorgondersteuning Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224

vr 27/03/15
van 20:00 tot 22:30

Waalse wijnen,
wijn(proef)avond

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

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

za 28/03/15
van 19:00 tot 23:00

Turnfeest

Turnkring DKS

GC Colomba

turnkring@dekrakendespieren.be,
www.dekrakendespieren.be, VVK: € 7,
kassa: € 8

za 28/03/15
van 13:00 tot 15:30 of
van 16:00 tot 17:30

Kijk! Ik Fiets!

Sportdienst

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80, € 5

zo 29/03/15
van 14:00 tot 17:00

Wijnproeverij

Oudervereniging basisschool OC De Zolder
de Klimop Erps-Kwerps

02 759 64 59, info@deklimop.net,
www.deklimop.net, € 5

zo 29/03/15
van 11:00 tot 12:00

Opgeraapt & Van schoen
tot hoed

Gezinsbond Erps-Kwerps

Brasserie Rusthuis O.L.V.
Lourdes, Dorpsplein 10, ErpsKwerps

www.gezinsbond.erpskwerps@gmail.com, € 6,
leden: € 3

ma 30/03/15
van 19:30 tot 22:00

Demo kookles 'Veggie uit KVLV Everberg
Ons Kookboek'

Parochiezaal,
Annonciadenstraat, Everberg

02 759 31 44, kvlveverberg@gmail.com, www.
kvlv-everberg.be, € 6, leden: € 3 (inclusief
proevertjes)

di 31/03/15
van 19:30 tot 10:00

Bloemschikken het jaar
rond: Pasen

Femma Erps-Kwerps

De Klok, Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps

02 757 02 51, daniella.marguillier@gail.com,
www.femma.be/erps-kwerps, € 9, leden: € 6
(inclusief drankje)

woe 01/04/15
van 13:00 tot 17:00

Buitenspeeldag

Jeugddienst Kortenberg

Grasveldje aan basisschool De
Boemerang, Alfons Dewitsraat,
Meerbeek

jeugddienst@kortenberg.be

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

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Everberg
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
burgerlijkestand@kortenberg.be 02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be 02 755 22 30
communicatie-it@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 80
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: welzijnshuis@kortenberg.be 02 755 23 20
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
openbarewerken@kortenberg.be 02 755 22 70
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sportdienst@kortenberg.be 02 755 22 87
stedenbouw@kortenberg.be 02 755 22 60
toerisme@kortenberg.be 02 755 22 80
UiTbalie@kortenberg.be 02 755 22 80
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
zoeklicht@kortenberg.be 02 755 22 40
website@kortenberg.be 02 755 22 40

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

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij
een bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur
deze naar zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s
doorstuurt, betekent dit dat u ons de toestemming
geeft om deze te publiceren in Zoeklicht, en dit op de
plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het
meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 u. tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 u. tot 19 u.
Donderdag: van 10 u. tot 19 u.
Vrijdag: van 13 u. tot 19 u.
Zaterdag: van 10 u. tot 13 u.
Burgerzaken
Elke werkdag: van 9 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 11.45 u.
Overige diensten
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Containerpark
Noodbosweg 100
info@ecowerf.be of 02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 tot 16 u.
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd
PWA
info@pwa.be of 02 755 22 97

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 83 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg,
Stien Pardon, 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 april 2015. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 februari 2015 worden ingediend.
Voorstellen voor het meinummer van Zoeklicht moeten ten laatste op 25
maart 2015 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 2 maart 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.

