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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Burenbemiddeling

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

Vrijdag 3 april: snoeihout
Dinsdag 7 april: huisvuil
Vrijdag 10 april: papier en karton
Dinsdag 14 april: pmd en gft
Dinsdag 21 april: huisvuil
Dinsdag 28 april: pmd en gft
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u van 9 tot 18 u. terecht op
een centraal oproepnummer 0903 39 969 (max. € 1,50 / min.).

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg

Wachtdienst dierenartsen

Gratis fietsgraveren

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
4-5-6 april: Dr. Thas - 02 731 73 83
11-12 april: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
18-19 april: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
25-26 april: Dr. Van Rossem - 0475 51 78 62

Zitdagen RSVZ



016 85 30 20
burenbemiddeling@kortenberg.be

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)

U kunt voor juridisch advies 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 via kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
of op 0496 12 86 64. 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 8 april van 14 tot 16.30 u
Woensdag 29 april van 17 tot 19 u.
Zaal Hensmans, Administratief Centrum

Gratis veiligheidsadvies woning

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

Maandag 27 april

Woensdag 8 april 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 van 2 maart 2015
• Lia Vandeven zal Katrijn Willems nog tot en met 31 augustus 2015
vervangen als gemeenteraadslid.
• De belasting op het afleveren van naamplaatjes op gedenkzuilen op
de begraafplaatsen wordt aangepast naar 25 euro. Nieuwe perken
voor urnengraven zullen op uniforme wijze worden ingericht op alle
Kortenbergse begraafplaatsen. Op een urnengraf moet een afdekplaat worden geplaatst. Deze kost 180 euro. De naamplaatjes en de
afdekplaten worden geplaatst door de diensten van het gemeentebestuur.
• De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging
Finilek, die op verzoek van en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van participaties in EGPF en Wind4Flanders. Een participatie in Wind4Flanders bevordert de productie van windenergie.
Zo kan de gemeente bijdragen tot het opwekken van hernieuwbare
energie. De gemeenteraad besliste Finilek te verzoeken om voor de
gemeente een maximaal investeringsbedrag van 59.371,27 euro tot
31 december 2017 in Wind4Flanders te onderschrijven. Voor zover
de overige gemeenten-deelnemers Finilek niet verzoeken het voor
hen voorziene bedrag te onderschrijven, verzoekt de gemeenteraad
Finilek om voor rekening van de gemeente een totaal bedrag van
maximaal 150.000 euro (inclusief het bedrag van 59.371,27 euro)
te onderschrijven.
•	Erwin Cleopater nam ontslag als gemeenteraadslid van Kortenberg
en werd vervangen door Ilse De Kée. Zij vervangt hem ook als effectief lid in de gemeenteraadscommissie financiën, als plaatsvervangend lid van de gemeenteraadscommissie sport, jeugd, senioren en
cultuur, als effectief lid van de gemeenteraadscommissie ruimtelijke
ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit, als
effectief lid van de gemeenteraadscommissie sociaal beleid en leefmilieu, als effectief lid van de raadscommissie die waakt over de
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente en ad hoc.
Ilse De Kée werd aangeduid als voorzitter van de raadscommissie
ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit. Tom Jespers werd aangeduid als ondervoorzitter van de

raadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente en
ad hoc.
•	Melody Debaetselier werd verkozen verklaard als lid van de bibliotheekcommissie ter vervanging van Erwin Cleopater.
• De gemeenteraad van Kortenberg keurde de samenstelling van de
landbouwraad goed en bekrachtigde de statuten, het huishoudelijk
reglement en de afsprakennota. Julien Van Roey en Johan Bonnast
zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de landbouwraad.
• Delen van de rooilijnen van voetweg 24 (tussen de Minneveldstraat
en de Leuvensesteenweg) en buurtweg 26 (op het kruispunt van de
Everbergstraat en de Kwerpsebaan), beide gedeeltelijk te wijzigen,
werden definitief vastgesteld door de gemeenteraad en worden nu
ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie van de provincie
Vlaams-Brabant, aan wie ook wordt gevraagd om deze voet- en
buurtweg in de Atlas van de Buurtwegen van Kortenberg gedeeltelijk te wijzigen.
• Ook volgende punten werden besproken: de plannen voor de rijbaan van de Vierhuizenstraat, het parkgebied achter de
Eekhoornstraat en de Populierenlaan, de overeenkomst betreffende
de afkoppeling en de rioleringswerken in de Vogelenzangstraat en
de Vierhuizenstraat, een strook voor kort parkeren in de
Brouwerijstraat, het lenteonderhoud van buurt- en voetwegen, het
standpunt van het college met betrekking tot Uplace, de stand van
zaken in verband met de heraanleg van het Sint-Pietersplein en de
mogelijkheid tot permanent zwerfvuil rapen door vrijwilligers.

Volgende gemeenteraad
Maandag 4 mei 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.
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Burgerzaken
Op welke toelagen hebt u recht?
GEMEENTEBESTUUR

Hebt u het financieel wat moeilijker, dan kunt u rekenen op de gemeente. Er zijn een aantal toelagen waar u onder bepaalde voorwaarden van kunt
genieten. We zetten ze hier op een rijtje:
Terugbetaling telefoonkosten
Wat?
De tussenkomst bedraagt maximaal 30 euro per jaar. Ze wordt niet
(meer) verleend als de begunstigden genieten van een identieke
tussenkomst vanwege één of ander publiek- of privaatrechtelijk
organisme.
Komt u in aanmerking?
Ja, als u
1)	op 1 januari 2014 ingeschreven was in het bevolkingsregister
van de gemeente Kortenberg,
2) van het sociaal telefoontarief geniet en u
a) de leeftijd van 70 jaar bereikt had op 31 december 2014, of
b) gehandicapt bent (66% blijvend gehandicapt) en ten volle 18
jaar was op 31 december 2014.
Hoe aanvragen?
• In de maand april
• Op voorlegging van de nodige bewijsstukken (telefoonfactuur
waarop duidelijk wordt vermeld dat u recht hebt op het sociaal
telefoontarief).
• Als het de eerste keer is dat u een aanvraag indient, komt u langs
bij de dienst Burgerzaken om uw dossier in orde te brengen.
• De volgende jaren volstaat het uw eerste factuur van het jaar voorafgaand aan de aanvraag op te sturen –dit jaar is dat dus de eerste
factuur van 2014. Richt uw schriftelijke aanvraag tot de burgemeester van Kortenberg (Administratief Centrum, De Walsplein
30, 3070 Kortenberg).
Wat gebeurt er dan?
• De tussenkomst zal uitgekeerd worden op voorwaarde dat de
gemeenteraad de nodige kredieten heeft voorzien in de begroting
van het betrokken dienstjaar.
• Iedere betwisting van de toepassing van dit reglement zal beslecht
worden door het college van burgemeester en schepenen.

Sociaal-pedagogische premie
Wat?
Een premie van 200 euro per jaar voor ouders die hun kind met een
zware handicap (1-25 jaar) thuis verzorgen.
Komt u in aanmerking?
Ja, als u
• op 1 januari 2015 minstens één jaar in Kortenberg woont,
• minstens 66% invaliditeit van uw kind kunt bewijzen (getuigschrift dokter-specialist volstaat),
• een netto-belastbaar inkomen hebt van niet hoger dan 19.381,48
euro (+ 3.718,4 euro per persoon ten laste). Een fotokopie van het
aanslagbiljet geldt als bewijs.
Hoe aanvragen?
• Ieder jaar in de maand april
• Op voorlegging van de nodige bewijsstukken (zie hierboven)
• Richt uw schriftelijke aanvraag tot de burgemeester van
Kortenberg (Administratief Centrum, De Walsplein 30, 3070
Kortenberg).
Wat gebeurt er dan?
• De tussenkomst zal uitgekeerd worden op voorwaarde dat de
gemeenteraad de nodige kredieten heeft voorzien in de begroting
van het betrokken dienstjaar.
• Iedere betwisting van de toepassing van dit reglement zal beslecht
worden door het college van burgemeester en schepenen.

Meer info:
Dienst Burgerzaken, 02 755 22 30, burgerzaken@kortenberg.be
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Hebt u recht op een sociale correctie voor DifTar?

Zijn er in uw gezin kinderen tot de leeftijd van 2 jaar, ingeschreven in de bevolkingsregisters van Kortenberg? Dan wordt uw
DifTarrekening éénmaal per jaar (toestand op 1 januari van het dienstjaar) aangevuld met een bedrag van 3 euro per maand of 36 euro per
jaar. Dit gebeurt automatisch. U hoeft hiervoor niets te doen.
Gebruikt u voor uw persoonlijk welzijn incontinentiemateriaal? Dan wordt uw DifTarrekening éénmaal per jaar aangevuld met een
bedrag van 10 euro per maand of 120 euro per jaar (toestand op 1
december van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend). Het
bedrag wordt enkel uitbetaald als u de dienst Burgerzaken een attest
bezorgt van uw behandelende arts dat u incontinentiemateriaal moet
gebruiken. Staat op uw attest de vermelding ‘Permanent’? Dan moet u
niet jaarlijks een nieuwe aanvraag indienen.
Veroorzaakt uw ziektebeeld een aanzienlijke hoeveelheid
extra huisvuil, net zoals bij incontinentie? Dan kan het schepencollege beslissen hetzelfde bedrag toe te kennen als bij incontinentie, mits
voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Geniet u als gepensioneerde, weduwe, weduwnaar, wees of
invalide van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit?
• Bestaat uw gezin uit minstens twee personen? Dan wordt uw
DifTarrekening voor éénmaal per jaar aangevuld met een bedrag van
3 euro per maand of 36 euro per jaar.
• De DifTarrekening van een éénpersoonsgezin wordt éénmaal per
jaar (toestand 1 januari van het dienstjaar) aangevuld met een
bedrag van 1,5 euro per maand of 18 euro per jaar.
Hiervoor bezorgt u aan de dienst Burgerzaken een attest van het ziekenfonds dat aantoont dat u geniet van de verhoogde tegemoetkoming
van de mutualiteit.

Dien uw aanvraag voor een sociale correctie in uiterlijk op 1 december van het jaar waarvoor de aanvraag geldt. Doe dit
• door uw aanvraag per post te versturen naar de Dienst Burgerzaken,
De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, of
• door het te (laten) bezorgen aan onze loketten.
Wat gebeurt er dan?
• Het gemeentebestuur bezorgt jaarlijks een lijst van de begunstigden
aan EcoWerf.
•	EcoWerf vult uw DifTarrekening aan met het bedrag van de aan u
toegekende sociale correctie(s).
• De sociale correcties worden alleen toegekend als er voor uw adres
een aansluitpunt bij EcoWerf gekend is.
• Het bedrag van de toegekende sociale correctie kan nooit hoger zijn
dan de totale kost van de huisvuilophaling tijdens het dienstjaar
waarvoor u de aanvraag indient.
Meer info:
Dienst Burgerzaken, 02 755 22 30, burgerzaken@kortenberg.be
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Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

De Vlaamse Energielening

Als u werken laat uitvoeren om energie te besparen, kunt u deze werken
financieren met een goedkope lening voor energiebesparende maatregelen: de Vlaamse energielening. Dak-, vloer- en muurisolatie, hoogrendementsbeglazing, een energiezuinig verwarmingssysteem en een
zonneboiler zijn enkele voorbeelden van energiebesparende investeringen waarvoor u een energielening kunt aanvragen.
De energielening maakt het mogelijk om tot 10.000 euro te lenen voor
energiebesparende investeringen. Dit bedrag moet op maximaal vijf
jaar terugbetaald worden. De intrest bedraagt 2% zonder bijkomende
kosten.

Sommige kwetsbare doelgroepen kunnen lenen aan 0%. Dit geldt
onder andere voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen met een jaarlijks bruto
gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro (verhoogd met 3.140,77 euro
per gezinslid dat niet de aanvrager is) en personen die in schuldbemiddeling zitten of door het OCMW begeleid worden omdat ze hun energierekening niet kunnen betalen.
Spreekuren van het woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant: iedere
woensdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. in het Administratief
Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening). Het woonloket is bereikbaar op
0496 12 86 64 of via kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be.
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Poetsproducten kunnen lelijk huishouden: 10 tips
voor een gezonde lenteschoonmaak 
Daar is de lente! Kriebelen uw vingers om uw woning drastisch onder
handen te nemen? Tijdens de jaarlijkse lenteschoonmaak gaat u met
een leger aan schoonmaakproducten aan de slag om hardnekkige vlekken aan te pakken en bacteriën uit te schakelen. Maar deze producten
tasten ook uw gezondheid aan! De cijfers van het Antigifcentrum liegen
er niet om: één op vier vergiftigingen wordt veroorzaakt door huishoudproducten.
Bescherm uzelf met de volgende tien tips voor een gezonde lenteschoonmaak:
1. Zet de ramen en/of buitendeuren wijd open tijdens het poetsen of
zet uw ventilatiesysteem in een hogere stand. Extra ventilatie en
verluchting is noodzakelijk om het vocht en de chemische stoffen af
te voeren.
2. Kies voor producten zonder een gevaarsymbool.
3. Lees het etiket grondig en volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Bewaar producten in hun oorspronkelijke verpakking en buiten
het bereik van kinderen.

Een publicatie van Logo Oost-Brabant

4. Doseer met mate: meer is niet altijd beter. Dit is goedkoper, gezonder en beter voor het milieu.
5. Meng verschillende producten niet met elkaar: er kunnen gevaarlijke gassen uit ontstaan.
6.	Gebruik geen ontsmettingsmiddelen zoals bleekwater. Ze kunnen
schadelijk zijn voor uw gezondheid. Alleen bij besmet braaksel,
diarree of bloed is ontsmetten nodig.
7. Vermijd spuitbussen en luchtverfrissers. Ze geven een ‘vals gevoel’
van gezondheid. Ze ruiken misschien wel lekker, maar maken de
lucht niet gezonder, integendeel: ze voegen er extra vluchtige chemicaliën aan toe die gezondheidsschade kunnen veroorzaken.
8. De vaatdoek is een dierentuin. Door het opnemen van etensresten
en vocht bevat de vaatdoek na een dag al meer dan een miljard
micro-organismen. Was de vaatdoek frequent op 60°C.
9. De microvezeldoek is een gezond, milieuvriendelijk en doeltreffend
hulpmiddel om schoon te maken. U hebt geen poetsproducten nodig.
10. Zet het gratis nummer van het Antigifcentrum in uw gsm en
telefoonboek: 070 245 245.

Milieu
Hondenpoep opruimen verplicht

De hond is van oudsher de beste vriend van de mens. Spijtig genoeg
zorgt de normale biologische behoefte van onze huisdieren voor heel
wat overlast in onze gemeente.
Hebt u een hond? Dan bent u verplicht om een hondenpoepzakje bij te hebben en om de hondenpoep op te ruimen. Met een beetje goede wil zal het hondenpoepprobleem zo
spoedig uit onze gemeente verdwijnen.
Het gemeentelijk politiereglement verplicht elke eigenaar, houder of
begeleider van een hond om de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen. Daarom moeten zij steeds in het bezit zijn van een zakje, dat
groot genoeg is om de hondenpoep op te nemen en daarna te kunnen
dichtknopen. Dit zakje moet getoond worden op verzoek van een
bevoegd persoon (wijkagent, gemeenschapswacht, …).
Gebruikte zakjes met hondenpoep horen thuis bij het restafval of in
de openbare vuilnisbakken.
Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met een
gemeentelijke administratieve boete van 50 tot 250 euro.

Tijdens de maand april zullen de gemeenschapswachten gericht controles uitvoeren bij hondeneigenaars. Hebt u een zakje bij, dan zult u
beloond worden met een attentie.
Aan het onthaal van het administratief centrum verkrijgt u gratis hondenpoepzakjes, evenals anti-hondenpoepstickers.
Paardenmest opruimen graag!
Paardenmest op straat zorgt meer en meer voor ruzies tussen ruiters en
andere burgers. Het is wettelijk niet verplicht om paardenmest op te
ruimen maar het gemeentebestuur rekent op de hoffelijkheid van de
ruiters om de overlast ervan tot een minimum te beperken.
Bron: NOS.nl
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Sterilisatie en castratie,
ook voor uw huiskat

Bespaar eenvoudig op energie
in de keuken! 12 tips

Schuwe en verwilderde zwerfkatten zorgen vaak voor overlast. Eén
poes kan per jaar tot drie nestjes krijgen. Eén kat zorgt op 16 maanden
voor 36 nakomelingen. Het is dus noodzakelijk de voortplanting van
katten te reguleren om te voorkomen dat er te veel katten aan hun lot
worden overgelaten en op straat terecht komen. Hebt u een kat, dan
bent u mee verantwoordelijk voor het zwerfkattenprobleem en moet u
uw huisdier laten steriliseren of castreren.
Wat zegt de wet?
3) Sinds 1 september 2012 moeten alle katten in Belgische asielen
gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd zijn voor ze kunnen
geadopteerd worden.
4) Sinds 1 september 2014 is deze maatregel ook van toepassing op
kwekers en particulieren. Kwekers mogen enkel gesteriliseerde/
gecastreerde kittens verkopen aan particulieren en particulieren die
kittens weggeven moeten er ook voor zorgen dat deze dieren zich
niet kunnen voortplanten.
Zwerfkattenproject Kortenberg
De zwerfkattenpopulatie wordt in Kortenberg op een diervriendelijke
en effectieve manier beheersbaar gemaakt door sterilisatie en castratie.
Als u een zwerfkat opmerkt, kunt u een schriftelijke vraag tot sterilisatie
binnenbrengen bij de milieudienst (gericht aan het college van burgemeester en schepenen). Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, wordt
de zwerfkat door een vrijwilliger gevangen en na sterilisatie terug op
de oorspronkelijke plaats uitgezet.
Ook voor uw huiskat
Het steriliseren en castreren kan om verschillende redenen gebeuren. Bij een kattin vermijdt het krolsheid, baarmoederontsteking,
tumoren van eierstokken, eileiders en baarmoeder. Eenmaal gesteriliseerd maakt ze ook minder kans op melkkliertumoren. Maar de
belangrijkste reden om
uw kattin te laten steriliseren is om ongewenste
zwangerschap voorkomen. Katers worden vaak
gecastreerd om karakterredenen (sproeien, vachten en weglopen), maar
u wilt er natuurlijk ook
voor zorgen dat hij nietgesteriliseerde kattinnen
niet ongewenst zwanger
maakt.

Tip
1
2

Zet de vaatwasser alleen aan als deze vol is.
Vervang gloeilampen en halogeenspots door
spaar- of ledlampen.
3 Kies voor een zuinige kookplaat. Gas is het
zuinigst, daarna volgt inductie.
4 Draai het gas terug zodra het water kookt.
Kook met het deksel op de pan.
5 Houd de deur van de koelkast en vriezer zo
kort mogelijk open. Controleer of de
deurrubbers goed aansluiten.
6 Kook voedsel in het juiste formaat pan, op
het juiste formaat kookpit.
7 De ideale temperatuur voor de koelkast is
4-5°C. Voor de vriezer is dat -18°C. Elke
graad lager verbruikt meer energie.
8 Verwarm melk en kleine porties groenten in
de microgolf. Deze is zuiniger dan het fornuis.
9 Zet de afzuigkap niet hoger dan nodig en
maak de filters regelmatig schoon.
10 Is het gerecht bijna gaar? Zet de oven uit. De
warmte blijft voldoende hangen.
11 Ontdooi bevroren producten in de koelkast.
De kou zorgt ervoor de koelkast minder
energie hoeft te leveren.
12 Houd de vriezer ijsvrij. Een ijslaag van 1 cm
zorgt al voor 10% meer energieverbruik.
Totale besparing per jaar

Besparing/
jaar
€ 60
€ 45
€ 26
€ 26
€ 25

€ 17
€ 16

€ 16
€9
€9
€8

€8
€ 265
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OCMW
Tijdelijke en dringende poetshulp
Bent u pas ontslagen uit het ziekenhuis of kunt u tijdelijk niet meer
poetsen? Hebt u een gebroken been of arm en hebt u dringend poetshulp nodig?
Dan heeft het OCMW een gepaste oplossing voor u: dringende en tijdelijke poetshulp.

Wenst u een beroep te doen op deze
dienst, neem dan contact op
met het Heidi Janssens, diensthoofd
thuisdiensten, 0491 996 227 of
thuisdiensten@kortenberg.be

Het OCMW verleent gedurende
maximaal 6 weken poetshulp om
u uit de nood te helpen. U betaalt
voor de dienst met dienstencheques. De kostprijs is 9 euro per uur.
Volgende taken mag u laten uitvoeren door de huishoudhulp:
• onderhoud van uw woning,
• wassen en strijken,
• bereiden van een maaltijd,
• boodschappen doen.

Groepswerking en trajectbegeleiding OCMW Kortenberg
In 2015 zal het OCMW van Kortenberg terug een groepswerking aanbieden en dit in samenwerking met SOCiAL (samenwerkingsverband
van verschillende OCMW’s in het Arrondissement Leuven). Sandra De
Haes is de groepswerker en arbeidstrajectbegeleider van SOCiAL. Zij zal
de groepswerking in Kortenberg uitbouwen.
Groepswerking bestaat uit bijeenkomsten waar als groep gewerkt
wordt rond een welbepaald thema. Deelnemers leren van elkaar door
verhalen en ervaringen uit te wisselen. Ze ervaren dat ze er niet alleen
voor staan met hun problemen. Vanuit een krachtgerichte benadering
wil groepswerking mensen uit hun sociaal isolement halen, een netwerk aanbieden en hen aansporen nieuwe kansen te grijpen in hun
leven.
Dit jaar wordt een groepswerking binnen de jeugdwerking aangeboden. Jeugdwerker Gielke Claes en Sandra zullen er samen met kinderen
en ouders werken rond emoties.

Ook binnen de dienst arbeidstrajectbegeleiding, waar mensen begeleid
en ondersteund worden naar een duurzame tewerkstelling, zal er dit
jaar een groepswerking aangeboden worden. Van een groep werkzoekenden zullen de competenties, talenten en vaardigheden in kaart
worden gebracht om zo samen met hen een gerichter arbeidstraject uit
te zetten.
Meer info:
Contactpersonen bij het OCMW:
Arbeidstrajectbegeleider Heidi Hoeben
(heidi.hoeben@kortenberg.be of 02 755 23 28) en jeugdwerker
Gielke Claes (gielke.claes@kortenberg.be of 02 755 23 17)
Contactpersoon bij SOCiAL:
Groepswerker en arbeidstrajectbegeleider Sandra De Haes
(sandra.dehaes@socialgroep.be of 016 52 52 51)
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Lokaal Dienstencentrum
Week van de valpreventie
Van 20 tot en met 26 april
Jaarlijks valt ongeveer één op drie mensen ouder dan 65 jaar. Verschillende
oorzaken kunnen een valpartij uitlokken: evenwichtsproblemen, een lage
bloeddruk, slecht zicht, verkeerd schoeisel, onveilig gedrag en een onveilige omgeving. Hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans om te vallen.
Op oudere leeftijd kan zo’n val ernstige gevolgen hebben: breuken en
andere lichamelijke letsels, zoals verstuikingen en snijwonden, komen
vaak voor. Omdat de gevolgen zo belangrijk zijn, wordt elk jaar opnieuw
aandacht gevraagd voor valpreventie tijdens de Week van de Valpreventie.
Slaapmiddelen
De campagne van dit jaar wil het probleem van slaapmiddelen onder de
aandacht brengen. In Vlaanderen slaapt ongeveer één derde van de
65-plussers met een slaapmiddel. Deze werken goed voor een korte periode. De meeste mensen nemen hun slaapmiddel echter al jaren. Dit kan
leiden tot verschillende nadelen zoals zich vaker moe en suf voelen overdag en verlies van concentratie.
Een belangrijke tip om goed te slapen, is overdag zoveel mogelijk actief
zijn en bewegen. Lichaamsbeweging is daarenboven de beste remedie
om valpartijen te voorkomen. ‘Rust roest’ zegt het spreekwoord. Probeer
daarom regelmatig te wandelen, doe lichte huishoudelijke taken of speel
met de kleinkinderen. U hoeft niet intensief te sporten, met dagelijks 30
minuten extra beweging zorgt u voor een betere gezondheid. Wandelen,
joggen, zwemmen en fietsen bevorderen uw lichamelijke fitheid en uithoudingsvermogen. Zo daalt uw valrisico en slaapt u beter.
Doe mee aan de Week van de Valpreventie
Tijdens de Week van de Valpreventie organiseert het Lokaal
Dienstencentrum in samenwerking met andere verenigingen een aantal
activiteiten waaraan u gratis kunt deelnemen.
Maandag 20 april
Gezondheidswandeling (55plus)
Vertrek om 14 u. op de parking van OC Berkenhof
Neem deel aan de ‘Kleine wandeling’, waarbij op een matig tempo 4 à 5
km wordt afgelegd. Of kies voor de ‘Grote wandeling’ van 8 à 10 km voor
kloeke stappers.

Volksdans (Seniorinas)
Van 19 tot 21 u., turnzaal Gemeentelijke basisschool De Negensprong,
Annonciadenstraat 1 in Everberg
De Seniorinas is een seniorendansgroep die iedere maandag in Everberg
volksdansen uit verschillende landen en streken aanleert, van Vlaanderen
tot Israël, zowel kringdansen als set-, kolom- of squaredansen.
Info: Gaby Leaerts, gaby.leaerts@live.be of 02 757 27 78
Dinsdag 21 april
Fietstocht (55plus)
Vertrek om 14 u. op het De Walsplein
Keuze uit een korte en rustige fietstocht van ongeveer 20 km of een langere fietstocht.
Badminton voor senioren (55plus)
Van 14 tot 15.30 u. in de gemeentelijke sporthal Colomba
Woensdag 22 april
Tai Chi (Lokaal Dienstencentrum)
Van 9 tot 12 u. in OC Berkenhof, Blok A, Cultuurzaal
Doordat het zich richt op evenwicht, spiersterkte en uithouding, is tai chi
een ideale vorm van beweging voor valpreventie. Probeer het eens uit bij
de beginners, van 9 tot 10 u.
Yoga (55plus)
Van 9 tot 10 u. in OC Berkenhof, Blok B, lokaal 1.6
Yoga is een zachte gymnastiek waarbij rust en beheersing van de bewegingen samen met een mentaal evenwicht tot harmonie leiden.
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Donderdag 23 april
Sportelgym (Lokaal Dienstencentrum)
Van 9 tot 10 u., OC Berkenhof, Blok A, Cultuurzaal
Cardiovasculaire opwarming, stretchen, versoepelende en versterkende
oefeningen voor de spiergroepen. Aandacht voor coördinatie, evenwicht,
uithouding, kracht en lenigheid.
Stoelengymnastiek (Lokaal Dienstencentrum)
Van 10.15 tot 11.15 u. in de Serviceflats (Leuvensesteenweg 190),
Ontmoetingsruimte
Veel oefeningen worden zittend op een stoel uitgevoerd waarbij elke
spierbundel in uw lichaam aangesproken wordt. Ook komen er stapoefeningen en oefeningen staand met steun op de stoel aan bod.
Body en balance (55plus)
Van 14.30 tot 15.30 u. in OC Berkenhof, Blok A, Cultuurzaal
Een unieke combinatie van onder meer yoga-, evenwichts- en relaxatieoefeningen waardoor u zowel geestelijk als lichamelijk leert ontspannen
en meer soepelheid en kracht opbouwt.

Dansnamiddag (Seniorenadviesraad)
Van 13.45 tot 17.45 u. in GC Colomba, Grote zaal
Iedere laatste donderdag van de maand verzamelen alle kwieke senioren
van Kortenberg in CG Colomba voor de dansnamiddag. Alle senioren gaan
er uit de bol op Vlaamse levensliederen en muziek uit hun jeugd. De toegang is gratis en de drankprijzen zijn zeer democratisch.
Info: Dienst Welzijn, Michèle Geets, welzijn@kortenberg.be
of 02 755 22 86
Vrijdag 24 april
Zwemmen (55plus)
Vertrek om 11 u. op de kleine parking van de Delhaize van Kortenberg.
Meer info en inschrijven:
Lokaal Dienstencentrum, OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg
Geert Gevers: dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
of 0491 996 224

Politie
Snelheidsmetingen en –acties februari
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden
van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en
verkeersstroom in de gemeente in kaart te brengen. U kunt als inwoner een
meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De
resultaten van de metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden door de gemeente en de politie gezamenlijk
aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of per e-mail via verkeersdienst@politieherko.be.
Snelheidsmetingen
Klein Vilvoordestraat (richting Dorpsstraat)

30 km/u.

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
141

Klein Vilvoordestraat (richting Wijnegemhofstraat)

30 km/u.

293

43 km/u.

33 %

Brouwerijstraat (richting Kiewitstraat)

30 km/u.

1.511

40 km/u.

15 %

Straat

Toegelaten snelheid

V85*

% overtredingen

46 km/u.

47 %

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders
Straat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Aantal geflitste voertuigen

Nederokkerzeelsesteenweg

50 km/u.

174

6,3 %

Zavelstraat

50 km/u.

342

3,2 %

Sterrebeeksesteenweg

50 km/u.

762

6,6 %

Leuvensesteenweg

70 km/u.

1.810

0,4 %
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Wees alert voor oplichters aan de deur!
Vraag een legitimatiebewijs
Verschillende keren per jaar krijgt de politie melding van inwoners die
het slachtoffer zijn geworden van (een poging) tot oplichting aan huis
(diefstal met list). Wees daarom voorzichtig wanneer er plots iemand
onaangekondigd aanbelt. Staat een politieagent, iemand van een gas-,
elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag dan naar zijn
of haar dienstkaart. Neem de tijd om de dienstkaart te bekijken. Kijk
naar de naam en de pasfoto en probeer die te onthouden. Heeft de
persoon geen legitimatiebewijs of vertrouwt u de zaak niet, laat hem/
haar dan niet binnen! Plaats eventueel een veiligheidsketting aan de
binnenkant van uw voordeur. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven
en zo kunt u op een veilige manier vragen stellen aan de persoon.
Opgelet voor malafide klusjesmannen
De voorbije jaren werden tijdens de lente- en zomermaanden verschillende inwoners aangesproken door (meestal Engelstalige) arbeiders
van buitenlandse afkomst, die aan huis aanbieden om daken te ontmossen, opritten te asfalteren, schilderwerken uit te voeren, ... Het gaat
echter meestal om personen die niet over de nodige vergunningen
beschikken om werken (in België) uit te voeren en die de betrokken
bewoners willen oplichten.

GEMEENTEBESTUUR

Bijvoorbeeld:
•	Er wordt bij aanvang van de werken mondeling een prijs overeengekomen. De arbeiders voeren op eigen houtje meer werken uit dan
door het slachtoffer werd gevraagd, en drijven de prijs plotseling op.
• De uitvoering van de werken blijkt ondermaats, maar er wordt wel
gevraagd een dure factuur te betalen.
•	Na het ontvangen van een voorschot, komen de arbeiders niet meer
opdagen.
De politie adviseert voorzichtig te zijn en niet in te gaan op zulke aanbiedingen.
Contacteer onmiddellijk de politie
Wordt u aangesproken door personen die u niet vertrouwt? Bel dan
onmiddellijk de politie via het noodnummer 101 en geef zoveel mogelijke nuttige informatie door zoals een beschrijving van de persoon, de
nummerplaat van het voertuig en het type voertuig waarmee de persoon zich verplaatste, enzovoort.

Digitale Week 2015

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor activiteiten van de Digitale Week.
Bekijk het gedetailleerde en actuele overzicht op www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Digitale Week).
Workshops en meer i.s.m. Seniornet
Vlaanderen
• Tax-on-Web - woensdag 22 april van 13.30 tot 16.30 u.
• Fotoshow maken (Photo Story) - donderdag 23 april van 9.30 tot
12.30 u.
• Fotoboek maken - donderdag 23 april van 13.30 tot 16.30 u.
•	Gratis telefoneren met Skype - vrijdag 24 april van 9.30 tot 12.30 u.
• Wenskaarten maken - vrijdag 24 april van 13.30 tot 16.30 u.
• Betaalt u niet te veel voor uw energie? - maandag 27 april van 9.30
tot 12.30 u.
• Pc veilig - maandag 27 april van 13.30 tot 16.30 u.
• Windows 8 (voordracht) - dinsdag 28 april van 9.30 tot 12.30 u.
• Pc-dokter (helpdesk) - dinsdag 28 april tussen 13.30 tot 16.30 u.
– op afspraak
• Weekend aan zee plannen + Google Maps - woensdag 29 april van
9.30 tot 12.30 u.

Praktisch
• Locatie: Raadzaal van het Administratief Centrum van Kortenberg
• € 3 per activiteit voor inwoners, € 6 per activiteit voor niet-inwoners
van Kortenberg
• Verplicht op voorhand inschrijven, uitsluitend telefonisch op het
nummer 02 755 22 40
Activiteiten van de Bib
i.s.m. Ilse Depré
• Digitaal lezen (infosessie) - donderdag 30 april van 10 tot 12 u.
• Foto's maken en bewerken met uw tablet/iPad (workshop) - zaterdag 2 mei van 10 tot 12 u.
Praktisch
• Locatie: De Bib
•	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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Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

Cleo Croonenberghs winnares Jeugdpoëziewedstrijd Kortenberg

De eerste Jeugdpoëziewedstrijd van de gemeente Kortenberg, die als thema ‘oorlog en
vrede’ had, werd gewonnen door Cleo Croonenbergs (11 jaar). In een eerste reactie zei
ze: ‘Ik had dit niet verwacht. Natuurlijk ben ik erg blij; mijn hart klopt in mijn keel.’
Voor Cleo, een gretige lezer, was dit het eerste gedicht dat ze ooit schreef. Samen met
haar klas volgde ze een workshop bij poëziekenner Jan Van Coillie en die inspireerde
haar. Gevraagd naar haar verdere plannen vertelt ze misschien weer mee te doen bij
een volgende wedstrijd.
Arjana Haxhijaj (2de) en Helena Mulier (3de) vervolledigen het erepodium.
Lees hiernaast het winnende gedicht van Cleo Croonenberghs. De overige winnende
gedichten vindt u op www.kortenberg.be (Bibliotheek).
Van links naar rechts Cleo Croonenberghs (eerste prijs), Arjana Haxhijaj (tweede prijs), Helena Mulier (derde prijs),
Jannes Peeters (genomineerd), Bieke Schoolmeesters (jurylid) en Chris Taes (burgemeester). Eveneens genomineerd
was Cato Ghyselen (niet op de foto).

Oorlog - Cleo Croonenberghs
Oorlog is net als een boek.
Als je begint is het zo spannend,
dat je niet meer kan stoppen.
Je moet en zal het einde weten,
je zal blijven hopen…
De pagina’s waaien je ogen voorbij.
Je denkt dat het nooit zal ophouden.
Nu pas besef je wat er gaande is.
De kogels hakken zowel de mensen,
als de pagina’s in het boek in stukken.
Het verdriet is zo groot,
dat het je kapot maakt!

Winnares Cleo Croonenberghs

GEMEENTEBESTUUR

Noodweer en tussenkomst van het Rampenfonds

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

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

Zoeklicht · Kortenberg
april 2015

14

Wickie de viking siert de sticker
Het Rode Kruis Vlaanderen organiseert van 23 april tot en met 7 mei
opnieuw zijn jaarlijkse stickerverkoop. Ook de vrijwilligers van Rode Kruis
Kortenberg zullen in die veertien dagen stickers verkopen. De opbrengst
van de actie gaat zoals elk jaar naar de lokale werking. Daar waar u de
sticker koopt, komt ook het geld terecht. De afdeling Kortenberg zal de
opbrengst gebruiken voor de aankoop van communicatiemateriaal.
Met de aankoop van de sticker (5 euro) steunt u niet alleen het Rode Kruis
maar maakt u ook kans op heel wat leuke prijzen (30 tablets, een waardebon van 15.000 euro voor een keuken en een luxueus vertrek naar

Mexico voor 2 personen). Hopelijk bent u één van de gelukkigen. Alvast
veel succes! Het Rode Kruisteam Kortenberg dankt u voor uw steun en
vertrouwen.
Meer info:
http://kortenberg.rodekruis.be

Oxfam Trailwalker, verdraaid straf!
Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve uitdaging van
formaat. De Oxfam-projecten in Zuid en Noord delen in de prijzen
Afspraak op 29 en 30 augustus voor een uitdaging die zowel uw spieren als uw verbeelding, uw teamspirit en uw solidaire inborst op de proef
stelt. Want dat is Oxfam Trailwalker. Voor de achtste editie worden niet
minder dan 300 teams van vier stappers verwacht aan de start van de 100
kilometer lange tocht door de Hoge Venen.
Een sportieve uitdaging
100 kilometer wandelen in 30 uur: een uitdaging die mits de nodige
inspanning voor iedereen haalbaar is. Dankzij georganiseerde wandeltrainingen (vanaf 29 maart) en een online trainingsmodule kunt u zich voorbereiden op de grote dag.
© Oxfam/Dries Fransen)

Een solidaire uitdaging
Per team zamelt u minimum 1.500 euro in, die onder andere naar Oxfamprojecten rond de klimaatkwestie gaan. De meeste teams halen of overstijgen dit bedrag gemakkelijk.
Teamspirit
Het is met vier dat u dit avontuur aangaat, met vier dat u de centen inzamelt, met vier dat u elkaar aanmoedigt… tot de laatste kilometer. Dit
alles natuurlijk met de onvoorwaardelijke steun van een enthousiast team
supporters. Ook dat is solidariteit.
Teambuilding
Ga de uitdaging aan samen met uw collega’s en versterk uw onderlinge
band. Uw werkgever kan zich bovendien als sponsor van zijn beste kant
laten zien.
Infosessies
• Brussel (Oxfam Solidariteit): 28 april om 18 u. en 5 mei om 20 u.
• Leuven (universiteitsbibliotheek): 5 mei om 20 u.
Meer info:
www.oxfamtrailwalker.be
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REVA: Informatiebeurs voor mensen
met een beperking
Een vraag over dienstverlening? Op zoek naar het juiste hulpmiddel? Op
REVA vindt u de oplossing! Daar zorgen de 150 exposanten of een deelname aan een van de studiedagen of workshops voor. De 14de editie van
deze informatiebeurs heeft aandacht voor een steeds breder publiek. Van
jong tot oud, van mensen met een kleine tot meer ingrijpende beperkingen, van professionele hulpverleners tot mantelzorgers en familie. De
beurs vindt plaats in Flanders Expo Gent van donderdag 23 tot en
met zaterdag 25 april, telkens van 10 tot 18 u. Ga er gratis naartoe
door u online te registreren op reva.eventplus.be/page/109

15
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Februari in beeld
1

2

3

4

5

1	
Tijdens het creakampje voor kleuters in de krokusvakantie leefden
de deelnemers zich creatief uit rond het thema ‘onder de grond’.
2	
Op 17 februari gingen 15 kinderen tijdens de Grabbelpas ‘Op eigen
houtje’ de hele dag aan de slag met hout. Eerst speelden ze enkele
spelletjes met de houten blokken, nadien gingen ze als echte timmermannen en – vrouwen aan de slag en bouwden ze allemaal
hun eigen, originele creatie. Sommigen gingen naar huis met een
echt stoeltje of tafeltje!
3	
Tijdens de krokusvakantie stonden enkele animatoren weer 100%
paraat om de kinderen een hele week boordevol plezier op het
speelplein te bezorgen. Van koken tot een knotsgek stadsspel. Zelfs
de bergen, Maya de bij én een echte yeti waren van de partij!
4 / 5	Tijdens de krokusvakantie genoten de kinderen in de Bib van het
knotsgekke verhaal van Super Oma. Nadien knutselden ze een
oma-masker waarmee ze een rondje liepen op de catwalk.

Zoeklicht · Kortenberg
april 2015

17

in Kortenberg
(Dienst Vrije Tijd)

(Jeugddienst)

Buitenspeeldag

Op woensdag 1 april spelen en ravotten we van 13 tot 17 u. op het grasveldje aan basisschool De Boemerang in Meerbeek (Alfons Dewitstraat).
Kom zeker meespelen! Iedereen is welkom, maar kinderen moeten vergezeld worden door een volwassene. Kom mee gek doen op het springkasteel,
pannavoetbal spelen, badmintonnen, dansen, Twister spelen, kampen bouwen en nog zoveel meer! Tot dan!

GEMEENTEBESTUUR

Paasvakantie

Joepie, paasvakantie!
Twee weken spelen! Ook
de dienst Vrije Tijd heeft
leuke activiteiten op het
programma gezet. Neem
een kijkje op www.kortenberg.be (Vrije Tijd /
Vakantieaanbod) om te
ontdekken voor welke stages er nog vrije plekjes zijn. Er zijn activiteiten voor
kleuters tot tieners. Bij Speelplein Alles Kids kan je elke dag terecht. Zij organiseren leuke activiteiten van 9 tot 16 u. Opvang is voorzien van 7.30 tot
17.30 u.
Info: vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 85

(Cultuurdienst)

GEMEENTEBESTUUR

Solo-expo in het Administratief
Centrum: Alexandra Vanleene

Alexandra Vanleene is een autodidactische kunstenares. Zij startte met het
schilderen van uitsluitend paarden, inmiddels is dit uitgebreid tot het schilderen van allerlei diersoorten en portretten. Haar werken worden gekenmerkt door een zeer expressieve, krachtige en karaktervolle manier van
schilderen. Doorheen de tijd en tot op heden is zij voortdurend bezig met het
ontwikkelen van haar eigen specifieke artistieke stijl.
De expo vindt plaats van 1 tot en met 30 april, tijdens de openingsuren
van het Administratief Centrum

(Dienst Vrije Tijd)

GEMEENTEBESTUUR

Dagaanbod dienst Vrije Tijd:
tuinieren met kinderen
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 april leer je, samen met je (klein-)
kind, de kneepjes van het tuinieren.
De workshop is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Ieder kind moet
vergezeld worden door een volwassene.
Dinsdag 7 april om 14 u.
GC Colomba
Gratis
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib i.s.m. De Horizon vzw en met steun van de Provincie Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

Taalstage: Ga je mee naar verre landen?

Foto: Martinaphotography

Ben je nog op zoek naar een leuke bezigheid tijdens de paasvakantie? In de Bib kan je deelnemen aan enkele speelse
taalactiviteiten. Samen met professionele begeleiders maak je een reis rond de wereld. Je knutselt Chinese draakjes en
hoeden, maar ook Japanse origamikunstwerkjes. Je waagt je aan een Arabische dans, vult potjes met Afrikaans kleurzand en zoveel meer. Zin om mee te reizen, je mondje te roeren en je handen uit de mouwen te steken? Schrijf je dan
snel in. Deze stage is voor alle kinderen van 4 tot 8 jaar die met de Nederlandse taal willen spelen, graag knutselen en
dol zijn op verhalen.
13, 15, 16 en 17 april van 14 tot 16 u.
De Bib, Kortenberg
Gratis
Inschrijven via de UiTbalie: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Paaseitjes rapen in de Bib
Kom op dinsdag 14 april naar
de Bib, want dan regent het daar
gekleurde paaseitjes! Kan jij ze
vinden? Samen knutselen we iets
leuks en luisteren we naar paasverhalen. Ook tijdens de spelletjes
kan je je hartje ophalen.

Dinsdag 14 april van 14 tot 16 u.
De Bib, Kortenberg
€ 1 per kind
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar
Inschrijven via de UiTbalie: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Sportdienst i.s.m. de regiowerking
Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

Avontuur voor tieners

Ben je tussen 12 en 16
jaar oud en heb je zin
om je adrenalinegehalte
eens te laten stijgen, een
dag te vullen met avontuurlijke activiteiten
zoals het hoogtouwenparcours en American
Football? Twijfel niet
langer en schrijf je in!

(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Start to Mountainbike
In tien lessen leer je alle technische aspecten
van het mountainbiken kennen en bouw je je
conditie op. Thema’s die aan bod komen zijn:
fiets afstellen, onderhoud, fietsbehendigheid,
traptechniek, parcours lezen, trail, klimmen en
dalen,... Dit alles onder begeleiding van een
ervaren mountainbiker die de regio goed kent.

Van 21 april tot 23 juni, telkens dinsdagavond van 19 tot 21 u.
Sporthal Colomba Kortenberg
Maximum 20 deelnemers, 18+ met geen of een beetje ervaring
€ 40 (lessenreeks is volledig verzekerd)
Info en inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Dinsdag 14 april van 8.30 tot 16 u.
Bloso-centrum Hofstade
Samenkomst aan parking Colomba, vertrekuur bus verneem je later
€ 15
Info: sportdienst@kortenberg.be
Inschrijven: www.kortenberg.grabbis.be
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(Gemeentelijke adviesraad voor senioren i.s.m. het gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

Senioren lentefeest

Op dinsdag 14 april organiseert de gemeentelijke adviesraad voor senioren in samenwerking met het gemeentebestuur het lentefeest voor senioren.
Ambiance verzekerd met optredens van Clown Rocky, Ivann, Nadia en danseressen. Sven’s Music Band sluit deze show af. Je krijgt nog één uur de gelegenheid
om een danspasje te wagen.
Naar goede gewoonte trakteert het gemeentebestuur de aanwezigen op een Kortenbergse koffietafel.
Dinsdag 14 april om 14.30 u.
GC Colomba
€ 4, ter plaatse te betalen
Info: 02 755 22 86
of welzijn@kortenberg.be

(De Bib i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

Workshop Kinderklanken

Kinderen houden van muziek en zijn gevoelig voor klanken
en ritme. Die muzikaliteit wil
'Kinderklanken' aanspreken
en ontwikkelen. Door samen
met je kind te zingen, te spelen en te bewegen leg je als
ouder en verzorger de basis
voor een brede ontwikkeling. Tijdens de workshop ga je actief aan de
slag onder leiding van een vakkundige docent. Na afloop ben je heel
wat liedjes en versjes rijker.
Donderdag 23 april om 20 u.
De Bib, Kortenberg
€5
Doelgroep: ouders en/of begeleiders van kinderen van 0-4 jaar
Inschrijven via de UiTbalie: uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80

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

Erfgoeddag: ‘Erf’

Wat betekent het woord ‘erf’? Maquettes,
plannen, tekeningen, dagboeken en foto’s schetsen
de typische Brabantse vierkanthoeves waarin zich
het economisch leven afspeelde met de graanteelt
tot 1880 en recentelijk de witloofteelt. De status van
de bevolking werd bepaald door de fermocratie, de
macht van de herenboeren, en door de halfhooimarkt, waar boerenknechten en -meiden gehuurd
werden.
Kom op zondag 26 april naar het Erfgoedhuis voor een bezoekje aan de tentoonstelling. In de mooie tuin van het Erfgoedhuis kan je iets lekkers drinken of je uitleven met de volksspelen.
Zondag 26 april van 13 tot 18 u.
Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, Erps-Kwerps
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

(Sportdienst i.s.m. de regiowerking Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

Initiatiereeks golf

Leer golf spelen met een pro! Een initiatiereeks van 3 of 6 lessen golf, begeleid door een PGA-professional. Voorkennis is absoluut
niet vereist.
Golflife Center Sterrebeek Reeks 1: 6 lessen van 1 uur, elke dinsdag van 19 mei tot 23 juni, telkens van 10.30 tot 11.30 u.
Reeks 2: 6 lessen van 1 uur, elke donderdag van 21 mei tot 25 juni, telkens van 19.30 tot 20.30 u.
Winge Golf
Reeks 3: 3 lessen van 2 uur, elke dinsdag van 5 mei tot 19 mei, telkens van 19 tot 21 u.
Reeks 4: 3 lessen van 2 uur, elke zondag van 7 juni tot 21 juni, telkens van 10 tot 12 u.
18+, 15 plaatsen per reeks - Reeks 1 en 2: € 50 - Reeks 3 en 4: € 85
Info en inschrijven: sportdienst@kortenberg.be
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(Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking - GROS)
GEMEENTEBESTUUR

Derde GROS-Filmdag

(vtbKultuur Kortenberg)

Chili en Argentinië, een reis door het
Andesgebergte
Filmreportage door Edgard Jespers uit
Erps-Kwerps

De documentairemaker Kristof Bilsen komt op de 3de GROS-Filmdag persoonlijk
zijn ophefmakende documentaire ‘Elephant’s Dream’ voorstellen op de GROSFilmdag.
Elephants’Dream schetst een breekbaar portret van Congo. De film loodst je binnen in
het leven van drie mensen op drie verschillende locaties: het treinstation, het postkantoor en de brandweerkazerne. De verhalen zitten verankerd in het koloniale verleden
en ook de schaduw van Mobutu is nooit veraf. Door het prisma van drie overheidsinstellingen krijgen we een verrassende kijk op de staat van een onmetelijk land als
Congo. Samen met de mensen bij de post, de spoorwegen en de brandweer stellen we
de vraag hoe men kan (over)leven in een falende staatsstructuur. Maar vooral: hoe kan
deze opnieuw worden opgestart? Dit portret over verstilde postkoloniale en postdictatoriale staatsstructuren is een allegorie op de rol die de overheid nog speelt in tijden van globale crisis, wanneer nieuwe wereldmachten en geopolitiek steeds zwaarder drukken op het dagelijks leven van de Congolese bevolking.

Chili is een land in Zuid-Amerika, grenzend aan Peru, Bolivië en
Argentinië. Het is een opmerkelijk langwerpig land: van noord naar
zuid 4275 kilometer lang en op de breedste plaats slechts 180 km
breed. Het is ook een geografisch geïsoleerd land. In het westen en
zuiden wordt het land begrensd door de Grote Oceaan, aan de noordgrens ligt de Atacama, de droogste woestijn ter wereld, en in het oosten rijst het reusachtige Andesgebergte op.
Argentinië is een land in het zuiden van Zuid-Amerika, tussen de
Andes en de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het grenst aan Uruguay,
Brazilië, Paraguay, Bolivië en Chili. Het land heeft meer dan 42 miljoen
inwoners.

Na de filmvoorstelling gaat moderator Peter Verlinden, journalist bij de VRTNieuwsdienst, in debat met regisseur Kristof Bilsen, Professor Etambala Mathieu
Zana, van de KU Leuven, met Jan Leemans van het project Solfa, gesteund door
GROS Kortenberg en met Guido Bosteels, voorzitter van ‘Afrika getuigenissen’.
De GROS-Filmdag is een jaarlijks terugkerend evenement op de laatste dag van
april.
Donderdag 30 april om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Gratis

Vrijdag 3 april om 20 u.
OC Berkenhof,
Kortenberg
€ 6, leden € 5
Contact: 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/kortenberg

(Speelpleinwerking Alles Kids)

Alles Kidsfeesten
Op zaterdag 11 april organiseert Speelpleinwerking Alles Kids de tweede editie van hun Alles Kidsfeesten. Aan
de scoutslokalen valt er die dag tussen 13 en 17 u. allerlei leuks te beleven. De terreinen worden omgetoverd tot een
echte ruimte-academie waarbij kinderen - groot en klein - kunnen proeven van het astronaut-zijn. Proefjes doen,
spelletjes spelen, dansen, zingen en plezier maken! Kortom, een hele namiddag gevuld met ruimte-animatie! Voor
de ouders zijn er een smakelijk hapje en tapje, optredens en een bingospel! Ook zij zullen zich dus niet vervelen. Kom daarom zeker eens op bezoek in de ruimte.
De inkom is gratis en de animatoren staan te popelen om jullie massaal te verwelkomen!
Zaterdag 11 april van 13 tot 17 u.
Scoutslokalen, Wijngaardstraat, Kortenberg
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(Gezinsbond Kortenberg)

(De Komediespelers)

Paaseierenraap

Wervelende komedie
in Meerbeek!

De Gezinsbond Kortenberg nodigt alle
kinderen tot 9 jaar uit, samen met
papa en mama, opa en oma op de
paaseierenraap in de abdij te
Kortenberg op zaterdag 4 april.
De lekkere paasbrunch (met onder andere koude gerechten, assortiment aan
kazen, fruitsla, fruitsap, koffie of thee,…..) gaat van start om 10.30 u. in de
Oude Abdij. Omstreeks 12 u. kunnen de kinderen de paaseitjes zoeken, die
de paashaas kwistig zal rondgestrooid hebben op het gras voor de abdij.
Breng zeker je mandje mee!
Zaterdag 4 april om 10.30 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
Volwassenen: € 15, kinderen tussen 5 en 11 jaar: € 8, kinderen jonger
dan 5 jaar: € 2 De mogelijkheid bestaat ook om enkel aan de
paaseierenraap deel te nemen: € 3/kind
Voor leden van de Gezinsbond is er vanaf het tweede kind 1 euro
korting per kind
Inschrijving verplicht vóór 31 maart via m.cappan@skynet.be of in de
brievenbus van Stationstraat 40 in Kortenberg. Inschrijving is pas
definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de gezinsbond BE86 7343 4906 8350.

De Komediespelers sluiten dit toneelseizoen af met een heerlijke komedie (hoe
kan het ook anders) in een regie van Luk
De Koninck.
Waarover gaat ‘Smullen met snullen’?
Pierre Abeloos, een uitgever, en zijn vrienden houden er een vreemde hobby
op na. Ze gaan elke week samen uit dineren. Het vreemde is dat zij elk een
gast meebrengen. Hoe idioter de gast, hoe liever. Hoe meer ze de gasten voor
de gek kunnen houden, hoe liever ze het hebben.
Frans Verdonck, een ambtenaar bij de belastingen, maakt maquettes van
beroemde bouwwerken. Hij maakt deze maquettes met lucifers. Hij wordt
door Pierre uitgenodigd om over zijn kunstwerken te komen praten en misschien wordt er wel een boek over uitgegeven.
Wat Frans niet weet, is dat hij eigenlijk is uitgenodigd om mee te gaan dineren met Pierre... als snul. Wat Pierre niet weet, is dat Frans eigenlijk olympisch
kampioen is in het creëren van catastrofes.
Een komedie zoals een komedie moet zijn!
16, 17 en 18 april om 20 u. en zondag 19 april om 15 u.
OC Atrium, Meerbeek
VVK: € 7, kassa: € 8, kinderen tot 12 jaar: gratis
Info en reserveren: 0470 36 11 72 of www.dekomediespelers.be of via
één van de leden

(Curieus Kortenberg)

Lekker Brussel! Een wandeling voor lekkerbekken en fijnproevers
Met het water in de mond wandel je met Curieus Kortenberg door het centrum van Brussel en heb je oog voor de smaakvolle
specialiteiten van de stad maar ook voor horeca- en handelszaken die stukjes van de culinaire hemel verkopen. Je komt voorbij een restaurant waar ze een ton
mosselen per dag serveren, een koekjesbakkerij die ouder is dan België, een karikollenkraam dat eruit ziet als een vreemdsoortige pier aan zee.
Ondertussen verneem je waar je nog de Brusselse ‘ettekeis’ of wafel vindt of hoe het Brussels witloof en de Brusselse spruitjes ontstonden. Maar ook met edel
vocht halen de Brusselaars het wereldnieuws met bieren die als streekproduct nog aan de lucht moeten gisten.
Tijdens de wandeling wordt het internationale karakter van Brussel in de verf gezet door de vele exotische restaurants en winkels. En niet te vergeten: op tijd en
stond zal je die typische lekkernijen ook proeven!
Donderdag 23 april van 14 tot 18 u.
Vertrek: OC Berkenhof, Kortenberg
€ 25, leden: € 20
Info en inschrijven: 0476 92 40 85 of curieus.secretariaat@telenet.be
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(Tennisclub Leliehof)

(Tennisclub Guldendelle)

Tennisstages en –lessen voor jong en oud

Start nieuw
tennisseizoen

Op maandag 20 april gaat een
nieuwe lente-lessenreeks van start
op TC Leliehof. De tennislessen worden gegeven door gediplomeerde
en gemotiveerde lesgevers en zijn
voor iedereen toegankelijk: jong en/
of oud, beginner en/of gevorderde.
Kinderen tussen 4 en 17 jaar, alsook volwassenen, kunnen tijdens de zomervakantie
bij TC Leliehof terecht voor tennisstages.
De lessen gaan door op de terreinen van TC Leliehof, Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps.
Info: leliehof.tennisacademie.org, www.tcleliehof.be
of martin.tennisleliehof@gmail.com

Op maandag 20 april start het
nieuwe tennisseizoen op de nieuw
aangelegde buitenterreinen van tennisclub Guldendelle. Leden spelen tijdens het lente- en zomerseizoen gratis. Naast de twee stageweken voor
kinderen tijdens de zomervakantie
kan er ook les gevolgd worden, zowel voor kinderen/jongeren als
voor volwassenen. Het tennisseizoen duurt tot eind september.
Inschrijven voor de zomertennis kan elke zaterdagochtend van 10
tot 12 u. op de club.
Tennisclub Guldendelle: Hofstraat 138, Kortenberg (toegang
tot de terreinen via de Elisabethlaan)
Info: tennisguldendelle@gmail.com, 0476 20 77 69

(Sporting Erps-Kwerps)

Grote SpEK-quiz
Op vrijdag 24 april gaat de zevende editie van
de SpEK-quiz door. Deze quiz wordt door een
groep supporters georganiseerd ten voordele
van al de ploegen van Sporting Erps-Kwerps. Er
zijn prijzen voor alle deelnemers. De quizteams bestaan maximaal uit 4 personen
en het inschrijvingsgeld bedraagt € 15 per ploeg.

(Voetbalclub Standaard Meerbeek)

Voetbalclub zoekt
trainers
Voetbalclub Standaard Meerbeek is
dringend op zoek naar trainers voor
haar jeugdploegen, vooral in de
jeugdcategorieën U12, U13 en U17.
Geïnteresseerden kunnen hetzij onmiddellijk aan de slag (U17),
hetzij vrijblijvend komen kijken hoe het functioneert om dan volgend seizoen de betrokken ploegen te leiden.
Meer info: Léon De Wulf, jeugdcoördinator van Standaard
Meerbeek
0475 33 33 26 of leon.de.wulf@skynet.be

Vrijdag 24 april om 20 u.
Kantine Sporting Erps-Kwerps, Kasteelstraat, Erps-Kwerps
Info en inschrijven: via Marcel Grauwels
(marcel.grauwels@skynet.be of 02 759 75 75)
of via Danny Carleer (danny.carleer@telenet.be of 02 759 51 38)
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(vtbKultuur Kortenberg)

(Curieus Kortenberg)

Het Albanese volk, meer dan Albanië!

De muzikale heerlijkheid van de
bassetklarinet

Voordracht door Willy Kuijpers en Flora Latifaj
Albanië geldt nog steeds als een ontoegankelijk land. Vreemd, want het is
tegenwoordig heel goed mogelijk deze Balkanstaat te bezoeken. Weinig
landen hebben een meer gastvrije bevolking. Ja, er is chaos en armoede,
maar de mensen zijn, misschien wel juist door het isolement waarin ze lange
tijd moesten leven, oprecht gastvrij en zeer nieuwsgierig naar buitenlandse
bezoekers.
Albanië heeft een oppervlakte van minder dan 30.000 km2 en is dus bijna
tweemaal zo groot als Vlaanderen (Brussel niet inbegrepen). Het land telt
ruim 3 miljoen inwoners. Ongeveer een derde daarvan woont in de regio
Tirana.
In de buurlanden Montenegro en Macedonië woont een omvangrijke
Albanese minderheid. In Kosovo leven ongeveer 2 miljoen Albanezen.
Ongeveer een kwart van de Macedonische bevolking is Albanees. Daarnaast
zijn in de loop der jaren zeer veel Albanezen in het buitenland gaan wonen.
Willy Kuijpers (volkerenactivist) en Flora Latifaj (Albanese uit Kosovo) schetsen ons een reëel beeld van de geschiedenis van het Albanese volk, met
getuigenissen en ervaringen, ondersteund door beelden op groot scherm.

Je wordt vergast op een uitzonderlijk concert met onder andere de uitvoering van
W.A. Mozarts Klarinetkwintet (KV 581;
1789). Vijf internationaal gerenommeerde
musici vertolken deze wondermooie
muziek op historische instrumenten en
lichten deze muziek ook toe. Het is bovendien een unieke gelegenheid om kennis te
maken met de melancholische klankschoonheid van de bassetklarinet.
Zondag 26 april om 15 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
€ 20, leden: € 15
Info en reserveren: 0476 92 40 85 of curieus.secretariaat@telenet.be

UiTbalie
Aan de UiTbalie in de Bib kan je terecht voor alle vrijetijdsinfo (aanbod
van verenigingen, vakantie-initiatieven voor kinderen, …), om wandelkaarten of zwemkaarten aan te kopen, om je in te schrijven voor
activiteiten, enzovoort.
Als verantwoordelijke van een vereniging kan je bij de UiTbalie terecht
voor ondersteuning: om evenementen aan te vragen, audiovisueel
materiaal te lenen, voor info over subsidies, voor drukwerk, of om uitleg
te krijgen over hoe je je evenement kan promoten via Zoeklicht, infoportieken en plakzuilen.

Vrijdag 24 april om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 6, leden: € 5
Info: 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

De UiTbalie is geopend tijdens de openingsuren van de Bib:
ma 10-19 u.
di gesloten
woe 13-19 u.
do 10-19 u.
vr 13-19 u.
za 10-13 u.
Je bereikt de
UiTbalie
via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80.

Jaks !
(Scouts en Gidsen Kortenberg)

Groepsfeest

Zijn jullie klaar voor een spetterende avond vol ‘glitter and glamour’? Willen jullie zelf echte prijzen in de wacht slepen? Wel, de Scouts en Gidsen Kortenberg
nodigen jullie uit op hun jaarlijks groepsfeest op zaterdag 18 april in GC Colomba. De leden en leiding voorzien een grootse show die gecombineerd zal
worden met het traditionele bingospel. Hierbij vallen er zoals steeds mooie hoofdprijzen te winnen. Trek je mooiste jurk of strakste pak aan en beleef een
onvergetelijke avond! Behalve dat je een avond vol vermaak zal beleven, kan je ook de Jinners steunen die jullie allerlei lekkers zullen aanbieden ten
voordele van hun buitenlands kamp naar Bulgarije!
Zaterdag 18 april. Deuren: 19 u. - start show: 19.30 u. - € 3, leden: gratis

(Chiro Flurk)

Flurkse feesten
Chiro Flurk Everberg nodigt iedereen uit op de vijfde editie van de
Flurkse Feesten op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei! Wat staat er
zoal op het programma?
Vrijdagavond start om 17 u. de streekbierenavond in Den Uyl.
Ideaal voor wie eens graag op het gemak een speciaal biertje wil
proeven met de daarbij horende kazen. Deze streekbierenavond
zal om middernacht aflopen, maar geen paniek! Voor wie nog
geen zin heeft om naar huis te gaan, is er de Aspifuif ‘Beats &
Burgers’ in de Parochiezaal!
Ook zaterdag is er een ruim programma-aanbod voorzien. Zo zijn
er naar jaarlijkse gewoonte een motortocht, eendjes vissen,
Vlaamse spelen, ‘schijt je rijk’, gekke fietsen, buttons maken,
kookworkshop, BBQ,… en nog zo veel meer! Vanaf 13 u. is
iedereen welkom in het centrum van Everberg!
Dit jaar zal er geen paintball meer
zijn, maar wordt er uitgepakt met
een nieuw concept: de obstakelrun!
Dit is een loop waarbij je
verschillende hindernissen moet
overwinnen. Durf jij de uitdaging
aan!? Schrijf je dan snel in via
www.obstakelrun.be. Je kan op
voorhand inschrijven via de website
(6 km: € 23 of 12 km: € 25) of de
dag zelf (6 km: € 25 of 12 km: € 28). Inschrijven kan ook met een
groep (van minimum 7 personen - de groep die wint, wint zeven
bakken bier!) en jeugdverenigingen kunnen genieten van een
jeugdbewegingkorting (2 euro korting indien je de obstakelrun in
uniform uitloopt).
Heb jij nog niets te doen op 1 en 2 mei? Schrijf dan maar alvast
‘Flurkse Feesten’ in je agenda want één ding kunnen we jullie al
beloven: plezant zal het vast en zeker worden!
Info en inschrijven: www.flurksefeesten.be of www.obstakelrun.be
Ook via Facebook kan je op de hoogte gehouden worden, door de
volgende pagina’s te 'liken': ‘Flurkse Feesten’ of ‘Obstakelrun
Everberg’.

(Belgian Brick Children School Foundation BBCSF- en de GROS-Kortenberg)

Infoavond jongerensubsidie
ontwikkelingssamenwerking
Documentaire ‘Brick by Brick’
‘Brick by Brick’ is het verhaal van twee meisjes in Nepal. Sunita is elf
jaar. Ze leeft, werkt en gaat naar school in de steenbakkerij van
Tikathali. Shila is zestien. Ze woont in Kathmandu, loopt school in
Chabahill en ze wil later dokter worden. Deze jongedame heeft een
zeer uitgesproken mening over de rol van de vrouw in de Nepalese
maatschappij. Brick by Brick speelt zich af in het land van mythen en
legenden aan de voet van de
Himalaya. Door de ogen van de twee
meisjes bekijken we hun cultuur en
godsdienst. De documentaire focust
op de Millenniumdoelstellingen.
Info en gespreksforum
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
van Kortenberg wil studenten en jongeren tussen 17 en 26 jaar uit
Kortenberg die een stage willen gaan doen in het Zuiden of een
project willen organiseren in een ontwikkelingsland een duwtje in
de rug geven. De voorzitter van de GROS in Kortenberg, Lieven Ral,
geeft na de filmvoorstelling meer toelichting over deze
jongerensubsidie. In 2014 reisde Tine Maes naar Nepal waar ze als
vrijwilliger werkte in de Brick Children School. Deze rijke ervaring
deelt ze graag met ons en ze beantwoordt veelgestelde vragen.
Marianne De Fossé is de eerste Kortenbergse jongere die gebruik
heeft gemaakt van de GROS-Jongerensubsidie. Ze brengt verslag uit.
Er wordt een overzicht gegeven van mogelijke subsidies in verband
met ontwikkelingssamenwerking. Deze infoavond kan wellicht zeer
nuttige informatie opleveren voor jongeren die de komende jaren op
stage gaan in het Zuiden en hun ouders. De voorwaarden zijn ook
terug te vinden op www.kortenberg.be (Leven en samenleven /
Internationale samenwerking / Jongerensubsidie)
Zaterdag 2 mei om 20 u.
OC Berkenhof
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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.
Wat

Wanneer

Organisator

Waar

Info

woe 01/04/15
tot do 30/04/15

Expo Alexandra Vanleene

Cultuurdienst

Administratief Centrum
Kortenberg

Tijdens de openingsuren van het Administratief
Centrum, gratis

woe 01/04/15
van 21:00 tot 22:00

Zumba

KVLV Everberg

OC Everberg

02 759 31 44, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, reeks van 10 woensdagen
tot eind juni, € 60, leden: € 40

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

Buitenspeeldag

Jeugddienst Kortenberg

Grasveldje aan basisschool De jeugddienst@kortenberg.be, ouders dienen
Boemerang, Alfons Dewitstraat aanwezig te blijven
7, Meerbeek

woe 01/04/15
om 19:00

Start wielerseizoen

Blosom Meerbeek

Dorpsplein Meerbeek

info@wtcblosommeerbeek.be,
www.wtcblosommeerbeek.be

do 02/04/15
van 19:30 tot 20:30

Bloemschikken

KVLV Meebeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 02/04/15
van 09:00 tot 12:30

De paashaas op de markt Marktcommissie

De Walsplein, Kortenberg

ingrid.debroey@skynet.be

vrij 03/04/15

Bloemschikken

KVLV Everberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat, Everberg

02 759 31 44, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, € 4, leden: € 2 (exclusief
materiaal)

vrij 03/04/15
van 20:00 tot 22:30

Chili en Argentinië,
een reis door het
Andesgebergte,
filmreportage

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

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

za 04/04/15
van 19:00 tot 22:00

Alternatieve Paaswake
met Bonzaï in de Oude
Abdij

Bonzaï

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

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

za 04/04/15
van 09:00 tot 13:00

Junior Helper

Jeugd Rode Kruis Kortenberg GC Colomba

zo 05/04/15
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 10 km Wandelclub Witlooftrekkers
te Kortenberg

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

di 07/04/15 om 14:00

Tuinieren met kinderen

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

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

di 07/04/15
van 08:30 tot 16:30

Grabbelpas:
Poppentheater meets
multimedia

Jeugddienst Kortenberg

OC De Zolder

jeugddienst@kortenberg.be

Ook op za 11/04, za 18/04 en woe 22/04
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

woe 08/04/15
van 12:30 tot 18:00

ZAP: Quad rijden

Jeugddienst Kortenberg

Vertrek: GC Colomba

jeugddienst@kortenberg.be

woe 08/04/15
om 14:00

Dijlelandse
Toerisme Dijleland
Streekwandeling Overijse

Sint-Bernarduskerk, Kerkstraat
1, Tombeek

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

do 09/04/15
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)

za 11/04/15
van 13:00 tot 17:00

Alles Kidsfeesten

Speelplein Alles Kids

Scoutslokalen, Wijngaardstraat, errombaut@hotmail.com
Kortenberg

zo 12/04/15
van 08:30 tot 18:00

Dagtocht 21 km te Hansur-Lesse

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

ma 13/04/15
van 14:00 tot 16:00

Ga je mee naar verre
landen? Taalstage

De Bib i.s.m. De Horizon vzw De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com, ook op
15/04, 16/04 en 17/04 van 14:00 tot 16:00

di 14/04/15
van 08:30 tot 16:30

Grabbelpas:
Holderdebolder, de
wereld rond!

Jeugddienst Kortenberg

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

jeugddienst@kortenberg.be

di 14/04/15
van 08:30 tot 16:30

Avontuur voor tieners

Sportdienst

Vertrek: parking GC Colomba

sportdienst@kortenberg.be

di 14/04/15
van 14:30 tot 18:00

Senioren lentefeest met Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
Clown Rocky, Ivann,
Nadia, Sven's Music Band gemeentebestuur

GC Colomba

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

di 14/04/15
van 14:00 tot 16:00

Paaseitjes rapen in de Bib De Bib

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com, € 1/kind

woe 15/04/15
van 14:00 tot 17:00

Jeugdworkshop

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 16/04/15 om 20:00, Toneelvoorstelling:
vrij 17/04/15 om 20:00, Smullen met snullen
za 18/04/15 om 20:00,
zo 19/04/15 om 15:00

De Komediespelers

OC Atrium

0470 36 11 72, www.dekomediespelers.be, € 8,
VVK: € 7, - 12 jaar: gratis

vrij 17/04/15
van 19:30 tot 22:00

Het veilig invoeren van
koninginnen - Corneel
Dewindt

Imkers Kortenberg

OC Everberg

imkerskortenberg.weebly.com

vrij 17/04/15 om 14:00

In het spoor van de
overblijfselen van het
Paleis van Keizer Karel:
Coudenberg

Femma Kortenberg

Vertrek: Station Kortenberg

02 759 45 59, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg, € 13,
leden: € 11

zo 19/04/15
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Jezus-Eik

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

0498 171 337, www.witlooftrekkers.be

van 20/04/15
tot 26/04/15

Week van de valpreventie Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg
- verschillende
activiteiten

OC Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224 - zie artikel op blz 10-11

016 89 84 25, 0479 22 93 44,
www.witlooftrekkers.be
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Organisator

Waar

Info

van 20/04/15
tot 30/04/15

Digitale week verschillende activiteiten

Gemeente Kortenberg

Administratief Centrum
Kortenberg

Inschrijven uitsluitend telefonisch op
02 755 22 40 - zie artikel op blz 12

di 21/04/15
van 19:30 tot 22:30

Bloemschikken

Die Blomme

OC Berkenhof

02 759 43 34, miafransen@telenet.be, ook op
woe 22 april van 09:30 tot 12:30, woe 22 april
van 13:30 tot 16:30, woe 22 april van 19:30 tot
22:30, do 23 april van 19:30 tot 22:30, lidgeld:
€ 10, € 45 voor 9 lessen

di 21/04/15
van 19:30 tot 20:30

Zumba

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com, iedere dinsdag tot
eind juni

di 21/04/15
van 19:00 tot 21:00

Start to Mountainbike

Sportdienst

Sporthal Colomba

Iedere dinsdagavond tot 23/06/15,
sportdienst@kortenberg.be

di 21/04/15 om 20:00

Infoavond 'Isoleren van
bestaande muren'

Gemeente Kortenberg
i.s.m. Provinciaal Steunpunt
Duurzaam Bouwen

Administratief Centrum
Kortenberg

Gratis, inschrijven bij het woonloket van
Woonwijzer Midden-Brabant via 0496 12 86 64
of kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be

woe 22/04/15
om 14:00

Dijlelandse
Streekwandeling Haacht

Toerisme Dijleland

Sint-Hubertus- en Luciakerk,
Nieuwstraat 8, Wespelaar

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

do 23/04/15
van 14:00 tot 18:00

Lekker Brussel!

Curieus Kortenberg

OC Berkenhof

0476 92 40 85, curieus.secretariaat@telenet.be,
€ 25, leden: € 20

do 23/04/15
van 19:30 tot 22:30

Koken

KVLV Meerbeek

Parochiezaal, Sint
Antoniusstraat 7, Meerbeek

kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 23/04/15
van 20:00 tot 22:00

Waarom? Daarom!:
Kinderklanken

Provincie Vlaams-Brabant,
dienst welzijn en dienst
cultuur i.s.m. de Bib

De Bib

€ 5, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.facebook.com/waaromdaarom

vrij 24/04/15
van 20:00 tot 23:59

7de Grote SpEK-quiz

Sporting Erps-Kwerps

Kantine, Kasteelstraat, ErpsKwerps

marcel.grauwels@skynet.be,
danny.carleer@telenet.be

vrij 24/04/15
van 20:00 tot 22:00

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)

vrij 24/04/15
van 20:00 tot 22:30

Het Albanese volk, meer
dan Albanië

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

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

za 25/04/15
van 14:00 tot 16:30

Uitwaaitocht Z-waai met
thema Duurzaamheid

Femma Erps-Kwerps

Kerk, Sint-Pietersplein 1,
Kwerps

02 759 85 25 (19:00-22:00), kpt@skynet.be,
www.femma.be/erps-kwerps, € 9, leden: € 6

za 25/04/15
van 09:00 tot 16:00

Initiatie Ai Ai Amai &
Ket©hulp

Jeugd Rode Kruis Kortenberg GC Colomba

jeugd.rodekruiskortenberg@gmail.com, € 8

zo 26/04/15
van 10:30 tot 14:00

Lentebrunch

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg

02 759 31 44, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, € 15, - 12jaar: € 10

zo 26/04/15
van 13:00 tot 18:00

Erfgoeddag: Erf!

Cultuurdienst i.s.m.
Erfgoedhuis Kortenberg

Erfgoedhuis, Dorpsplein 16,
Erps-Kwerps

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

zo 26/04/15 om 15:00

Muzikale heerlijkheid

Curieus Kortenberg

Ridderzaal Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

0476 92 40 85, curieus.secretariaat@telenet.be,
€ 20, leden: € 15
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zo 26/04/15
van 13:20 tot 17:30

Brabantwandeling 14 km Wandelclub Witlooftrekkers
te Gelrode

Vertrek: De Walsplein

016 48 10 03, www.witlooftrekkers.be

di 28/04/15
van 08:15 tot 18:30

Uitstap naar Antwerpen

Femma Erps-Kwerps

Vertrek: Station Kortenberg

02 759 98 67, boerjanc@gmail.com, € 25,
leden: € 20

do 30/04/15
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 30/04/15
van 10:00 tot 12:00

Digitaal lezen - infosessie De Bib
i.s.m. Ilse Depré (Digitale
Week)

De Bib

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

do 30/04/15 om 20:00

GROS-filmdag: Elephant's Gemeentelijke Raad
Dream
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

OC Berkenhof

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

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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Gemeentebestuur Kortenberg
Burgemeester
Chris Taes (CD&V)
(voorzitter van het politiecollege en van de politieraad)
Bruulstraat 32, 3071 Erps-Kwerps
0487 33 18 53
chris.taes@kortenberg.be
Bevoegdheden: algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid, brandweer, burgerzaken, kerkfabrieken, mobiliteit, informatie en communicatie

Schepenen
Bart Nevens (N-VA) (lid politieraad)  
Prins Van Everbergstraat 6,
3078 Everberg
0487 33 18 57
bart.nevens@kortenberg.be

Ann Vannerem (CD&V)
Hofstraat 97, 3070 Kortenberg
0487 33 18 56
ann.vannerem@kortenberg.be

Bevoegdheden: openbare werken, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, onderhoud van gebouwen, wegen en waterlopen, groendienst

Bevoegdheden: cultuur, toerisme, sport, bibliotheken, archief

Kristien Goeminne (CD&V)
Kwikstraat 38, 3078 Everberg
0487 33 18 55
kristien.goeminne@kortenberg.be

Harold Vanheel (N-VA)
(lid politieraad)  
Everslaan 28, 3078 Everberg
0486 85 36 51
harold.vanheel@kortenberg.be

Bevoegdheden: grond- en woonbeleid, natuurbehoud en leefmilieu,
afvalbeleid, landbouw, senioren, ontwikkelingssamenwerking, gezin,
welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid, kinderopvang (zonder
voor- en naschoolse kinderopvang), dierenwelzijn

Bevoegdheden: financiën, jeugd, Vlaamse aangelegenheden

Sabine Ledens (N-VA)
Sijsjeslaan 38A, 3078 Everberg
0486 85 36 50
sabine.ledens@kortenberg.be

Alexandra Thienpont (CD&V)
Stationstraat 6,
3070 Kortenberg
0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be

Bevoegdheden: onderwijs (inbegrepen voor- en naschoolse kinderopvang), lokale economie, personeelsbeleid

OCMW-Voorzitter en schepen bevoegd voor sociaal beleid
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Gemeenteraadsleden
Koen Van Roey (CD&V) (lid politieraad)                   
Grensstraat 33, 3078 Everberg      	
koen.van.roey@kortenbergcdenv.be
Julia De Coster (CD&V)
Vogelenzangstraat 128, 3070 Kortenberg	
julia.de.coster@kortenbergcdenv.be

0477 69 15 82

02 759 55 66

Francis Peeters (CD&V) (lid politieraad)                  
Kammestraat 14, 3071 Erps-Kwerps		 0473 88 61 54
francis.peeters@kortenbergcdenv.be
Myriam Van Tricht (CD&V)              
Frans Mombaersstraat 34, 3071 Erps-Kwerps 	 0485 35 97 97
myriam.van.tricht@kortenbergcdenv.be

Axel Degreef (GROEN)
(plaatsvervangend voor Silke Cuypers tot en met 31 juli 2015)
Leuvensesteenweg 575, 3070 Kortenberg		 0491 88 11 77
axel.degreef@groen.be
Roger Broos (sp.a)                        
Eekhoornstraat 1, 3070 Kortenberg		 0475 23 16 58
broos@scarlet.be
Marinus van Greuningen (KNV)
Vierhuizenstraat 40, 3070 Kortenberg		 0498 98 33 15
marinus.van.greuningen@telenet.be

Leden Raad voor maatschappelijk welzijn
(OCMW)

René De Becker (CD&V) (lid politieraad)  
Leuvensesteenweg 799, 3071 Erps-Kwerps	 0496 86 66 64
rene.de.becker@kortenbergcdenv.be

Alexandra Thienpont (voorzitter) (CD&V)
Stationstraat 6, 3070 Kortenberg		 0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be

Melody Debaetselier (N-VA)
Burgemeester Van Kelfstraat 21, 3078 Meerbeek	 0493 61 13 76
melody.debaetselier@n-va.be

Maria Adriaensen (CD&V)
Burgemeester Van Kelfstraat 9, 3078 Meerbeek	
maria.adriaensen@kortenbergcdenv.be

02 759 52 21

Tom Jespers (N-VA)
Kouterstraat 44, 3071 Erps-Kwerps		 0486 96 74 10
tom.jespers@n-va.be

Marleen Poels (CD&V)
Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg		
marleen.poels@kortenbergcdenv.be

02 759 67 93

Jana Nevens (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg		 0478 75 54 00
jana.nevens@n-va.be

Hendrik Trappeniers (CD&V)
Rosbergstraat 13, 3078 Everberg		 0477 66 17 55
hendrik.trappeniers@kortenbergcdenv.be

Ilse De Kée (N-VA)
Parkstraat 51, 3070 Kortenberg			 0486 50 67 09
dekeeilse@gmail.com

Michel Bullen (N-VA)
Achterenbergstraat 56, 3070 Kortenberg		 0475 50 69 66
michel.bullen@n-va.be

Stef Ryckmans (Open Vld) (lid politieraad)          
Leuvensesteenweg 389, 3070 Kortenberg	
stef@ryckmans.be

Hilde Noppen (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg		
hilde.noppen@n-va.be

0485 30 31 97

Lia Vandeven (Open Vld)
(plaatsvervangend voor Katrijn Willems tot en met 31 augustus 2015)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps		 0497 42 38 77
lia.vandeven@telenet.be
Ann Van de Casteele (Open Vld)               
Engerstraat 67, 3071 Erps-Kwerps		 0475 45 05 61
ann_vdc@hotmail.com
Willy Trappeniers (Open Vld) (lid politieraad)          
Kiewitstraat 22 bus 2, 3070 Kortenberg	
tw@telenet.be
Mia Vandervelde (GROEN)            
Hertog Jan II laan 15, 3070 Kortenberg	
vanderveldemia@hotmail.com
Mia Brumagne(GROEN)
Rechtestraat 42, 3071 Erps-Kwerps
mia.brumagne@telenet.be

02 759 55 84

Chris Wynants (N-VA)
Populierenlaan 24, 3070 Kortenberg		 0475 68 47 49
chris.wynants@n-va.be
Rik Nys (GROEN)
Kwerpsebaan 152, 3071 Erps-Kwerps		 0477 53 00 36
nys.rik@skynet.be

0495 51 82 55

Elke Schillebeeckx (GROEN)
Kerkstraat 19, 3070 Kortenberg		 0473 65 58 20
elkeschillebeeckx@hotmail.com

02 759 48 42

Lia Vandeven (Open Vld)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps		 0497 42 38 77
lia.vandeven@telenet.be

0476 66 85 07

Jozef Beets (sp.a)
Schutterslaan 74, 3078 Everberg		
jozef.beets1@telenet.be

02 757 07 22
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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 maart gebeuren voor het meinummer, en ten laatste
op 25 april voor het juninummer. Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek en in tal van andere media.

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

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

