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Kringlooptuindag in het Park van de
Oude Abdij in Kortenberg
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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Gratis veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) of op de webstek www.apotheek.be.
Bij afwezigheid van uw huisarts, ‘s nachts, tijdens het weekend
(zaterdagochtend 8 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens de
feestdagen, kunt u de dokter van wacht bereiken op het telefoonnummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk). De raadplegingen in het weekend en op feestdagen
vinden plaats in de centrale wachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36
te Leuven.

Wachtdienst tandartsen

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

Wachtdienst dierenartsen

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
1-2-3 mei: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
De overige wachtdiensten voor de maand mei vindt u, zodra
gekend, op www.kortenberg.be (Wachtdiensten / Dierenartsen).
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
2-3 mei: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21
30-31 mei: 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 11 u.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 4 mei 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 drugs- en alcoholpreventieambtenaar
Sofie Fruyt
Donderdag 28 mei van 17 tot 19 u.
Zaal Hensmans, Administratief Centrum

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. Van 4 tot 22 mei is
Woonwijzer enkel telefonisch of via e-mail bereikbaar. Vanaf
woensdag 27 mei is er opnieuw wekelijks spreekuur van 9 tot 12 u.
en van 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum
(dienst Ruimtelijke Ordening).

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be
Dinsdag 5 mei: huisvuil
Vrijdag 8 mei: papier en karton
Dinsdag 12 mei: pmd en gft
Dinsdag 19 mei: huisvuil
Dinsdag 26 mei: pmd en gft
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be
Opgelet: het containerpark is uitzonderlijk gesloten op zaterdag 2
mei.

Gratis fietsgraveren

Woensdag 6 mei 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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Foto: Evgenia Belyaeva

Gemeenteraad
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.

Burgerzaken
ZITDAGEN AANGIFTES PERSONENBELASTING

Aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014
Zoals ieder jaar kunt u bij de gemeente terecht voor hulp bij het invullen
van uw belastingaangifte. Deze zitdagen, georganiseerd door ambtenaren van de FOD Financiën, vinden uitsluitend plaats in het
Administratief Centrum van Kortenberg (Zaal Hensmans), en niet in de
deelgemeenten, dit omdat de aangiftes meteen elektronisch worden
verwerkt en de hiertoe benodigde internetaansluiting enkel in het
Administratief Centrum aanwezig is.
• Donderdag 28 mei van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
• Vrijdag 29 mei van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
Om het invullen van de aangiftes zo correct en vlot mogelijk te laten
verlopen, willen we de belastingplichtigen vragen om alle vereiste
stukken mee te brengen. Deze stukken kunnen onder meer bestaan uit:
• alle inkomstenfiches van 2014
• strookjes van het in 2014 ontvangen vakantiegeld
• aanslagbiljet in de onroerende voorheffing 2014
• eenmalige fiscale vrijstellingsattesten van de hypothecaire leningen
• levensverzekeringscontracten afgesloten in het jaar 2014

• betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, kapitaal
aflossingen, intresten en onderhoudsgelden
• attesten van betaling van kosten voor kinderopvang, pensioen
sparen, PWA-cheques, ...
• strookjes van de in 2014 gedane voorafbetalingen
• opgave van de werkelijke beroepskosten, indien hiervoor geopteerd
werd
• facturen van de uitgaven (werkelijk in 2014 betaald) die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor energiebesparende
uitgaven
U kunt zich uiteraard ook richten tot het kantoor in Zaventem,
Hoogstraat 19. Dit kantoor is iedere werkdag geopend van 9 tot 12 u.,
en in de maand juni van 9 tot 15 u. Het is bereikbaar via 02 578 03 20
of via contr.db.zaventem@minfin.fed.be.
Meer info
Dienst Burgerzaken
02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be
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Mobiliteit
GEMEENTEBESTUUR

LEVEND VERKEERSPARK LEERT KINDEREN VEILIG FIETSEN IN HET VERKEER

Jonge kinderen voelen zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit een
recente enquête over verkeersveiligheid. Acht op de tien ouders vragen
om op school meer verkeersveiligheid aan bod te laten komen. Het
onveiligheidsgevoel van de jonge kinderen is vooral te wijten aan de
drukte en de snelheid van het verkeer. Het is daarom belangrijk om hen
met het verkeer te leren omgaan, en hen, en ook de ouders, te leren dat
er goede alternatieven zijn voor verplaatsingen met de auto.
Het gemeentebestuur van Kortenberg wil verkeerseducatie blijvend
ondersteunen. Leren doen kinderen niet uitsluitend op de school
banken: de openbare weg is de beste plaats om ervaringen op te doen
in het verkeer.
Een levend verkeerspark is hiervoor de ideale formule! In de verschillende deelgemeenten zullen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar tijdens de maand mei op de openbare weg fietsen om te leren
omgaan met het verkeer.
Terwijl het verkeer zijn gewone gang gaat, volgen de leerlingen een
uitgestippelde route in de schoolomgeving. Waarnemers met fluo hesje
controleren de leerlingen op het naleven van de verkeerssituatie en het
correct uitvoeren van manoeuvres.
De fietsbehendigheid wordt geoefend op de behendigheidsparcours
die vervaardigd werden door de lieden van de gemeentelijke werkplaatsen.
De leerlingen worden ook geïnformeerd over de gevaren van de dode
hoek rondom een vrachtwagen. Het gemeentebestuur stelt hiervoor
een vrachtwagen en een dodehoekzeil op ware grootte ter beschikking.
In de klassen kunnen er theorielessen gegeven worden aan de hand van
de dodehoekkoffer die door de Gemeentelijke Adviesraad voor
Mobiliteit en Verkeersveiligheid (GAMV) werd geschonken.
De fietsen van de deelnemende leerlingen worden vooraf aan een technische schouwing onderworpen met behulp van een fietscontrolekaart.

De doelen van deze actie zijn:
• leren fietsen in diverse verkeerssituaties;
• kinderen gevaar leren inschatten;
• de kennis van verkeer en veiligheid in schoolverband toetsen.
Tijdens deze actie kunnen de kinderen ook hun fietsen laten graveren.
Het gemeentebestuur van Kortenberg krijgt ieder jaar tientallen meldingen van gestolen fietsen waarvan er een twintigtal teruggevonden
wordt. Een gegraveerde fiets kan makkelijker opgespoord worden.
Alle leerlingen worden beloond met een kleine attentie, een drankje en
een versnapering.
Helpt u samen met onze kinderen mee aan een veilig verloop van dit
initiatief?
Het levend verkeerspark kan enkel geslaagd verlopen als er voldoende seingevers zijn. Met fluo hesje en C3-bordje staan zij opgesteld op het parcours om de vaardigheden van de fietsende kinderen
te beoordelen. De scholen kunnen steeds rekenen op de steun van
verschillende ouders en grootouders, maar extra hulp is steeds
welkom:
• Op donderdag 7 mei in Kortenberg (school Hertog Jan)
• Op vrijdag 8 mei in Kortenberg (school De Regenboog)
• Op donderdag 21 mei in Erps-Kwerps (school De Klimop)
• Op vrijdag 22 mei in Erps-Kwerps (school Mater Dei)
• Op donderdag 28 mei in Everberg – Meerbeek (school De
Negensprong)
• Op vrijdag 29 mei in Everberg – Meerbeek (school De Boemerang)
Kunt u zich een halve dag vrijmaken op deze data en wenst u mee te
werken aan dit initiatief?
Geeft u dan een seintje aan de dienst mobiliteit
(mobiliteit@kortenberg.be of 02 759 98 28). De scholen verwelkomen u met open armen!
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Openbare Werken
GEMEENTEBESTUUR

OMGEVINGSWERKEN APPARTEMENTSGEBOUW ELK ZIJN HUIS

Tijdens de voorbije maanden bouwde Elk Zijn Huis een
appartementsgebouw ter hoogte van het kruispunt van
de De Merodestraat en de Gemeentehuisstraat in
Everberg. De werken aan het gebouw zijn ondertussen
voltooid en de bewoners zijn ingetrokken in hun nieuwe
appartement.

Werken in de Gemeentehuisstraat
Vervolgens zal de aannemer starten met de werken aan de bestaande
verkeersdrempel. Het bestaande plateau wordt volledig verwijderd en
er wordt een nieuw verhoogd plateau aangelegd op de kruising van de
De Merodestraat en de Gemeentehuisstraat.

Binnen dit project werden er ook afspraken gemaakt om een aantal
extra parkeervakken te voorzien in de omgeving van het gebouw en
tevens de drempel in de Gemeentehuisstraat aan te pakken. Deze werkzaamheden worden in de komende maanden uitgevoerd.
Werken ter hoogte van de parking
Vanaf maandag 18 mei zal de aannemer starten met de werkzaamheden op de parking langsheen de Gemeentehuisstraat. Er worden hier
vier extra parkeervakken gecreëerd en de op- en afrit van de parking
langsheen de Gemeentehuisstraat wordt gewijzigd.

Deze werken zullen een grotere impact hebben op de verkeersaf
wikkeling in de buurt. De Gemeentehuisstraat zal immers volledig worden afgesloten voor doorgaand verkeer tijdens deze werkzaamheden.
De bewoners van de De Merodestraat zullen moeten wegrijden langs
de Boeyendaalstraat. Als alternatief voor de Gemeentehuisstraat zal er
een omleiding voorzien worden via de Annonciadenstraat. Voor voetgangers zal er steeds een doorgang zijn. De nodige signalisatie die de
veiligheid moet garanderen, zal geplaatst worden. Gelieve deze te
respecteren.
Deze werken zullen maximaal twee weken in beslag nemen en enkel
plaatselijke hinder veroorzaken voor het verkeer. Een gedeelte van de
parking zal worden afgesloten.

De werkzaamheden zullen vier weken in beslag nemen en moeten
afgerond zijn eind juni, voor de start van het bouwverlof.
Er volgt nog een communicatie per brief, ter aankondiging van deze
werken, naar de bewoners in de omliggende straten van deze werken.
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Ruimtelijke Ordening
DE VLAAMSE VERBETERINGSPREMIE: RENOVEREN MET EEN KLEINE PORTEMONNEE
De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor mensen met een
bescheiden inkomen die hun woning willen renoveren.
De voorwaarden:
Om de verbeteringspremie te kunnen aanvragen, moet u aan twee
voorwaarden voldoen:
• Als u in 2015 de premie aanvraagt, mag het gezamenlijk belastbaar
inkomen van 2012 (aanslagbiljet 2013) maximaal 29.030 euro
bedragen, verhoogd met 1.510 euro per persoon ten laste.
• De woning moet minstens 25 jaar oud zijn.
De verbeteringspremie kan zowel door eigenaar-bewoners als huurders
worden aangevraagd. Verhuurders kunnen deze premie enkel aanvragen indien ze hun woning via het Sociaal Verhuurkantoor verhuren.
Voor welke werken?
1)	Dakwerken, nieuwe ramen, buitendeuren en rolluiken, gevel
werken, behandeling van optrekkend vocht, werken aan het sanitair, de elektriciteit of maatregelen ter bestrijding van CO-gevaar
zoals het plaatsen van een nieuwe ketel of rookkanaal. Voor elk van
deze werken is een vast premiebedrag voorzien. De kostprijs van de
werken moet minstens het dubbele bedragen van het premie
bedrag. De premie voor dakwerken bedraagt bv. 1.250 euro. Dat
betekent dat u voor minstens 2.500 euro (inclusief btw) aan facturen voor dakwerken moet kunnen voorleggen.

2)	Werken om de kook-, woon- of slaapvertrekken van de woning te
herbouwen of vergroten. Deze premie bedraagt 50 procent van het
bedrag van de voorgelegde facturen en schommelt tussen de 600
en 1.250 euro. Dit wil zeggen dat u voor minstens 1.200 euro (inclusief btw) aan facturen moet kunnen voorleggen.
Hoe aanvragen?
Na de ontvangst van de factuur hebt u één jaar tijd om de verbeteringspremie aan te vragen. U kunt de verbeteringspremie drie keer aanvragen in 10 jaar tijd maar niet twee keer voor hetzelfde bouwonderdeel.
Zo kunt u niet twee keer een verbeteringspremie aanvragen voor dakwerken maar bijvoorbeeld wel één keer voor dakwerken en één keer
voor werken aan elektriciteit. Als u minder dan 10 jaar geleden een
renovatiepremie hebt ontvangen, dan kunt u geen verbeteringspremie
meer aanvragen.
Contacteer voor meer informatie over de verbeteringspremie het woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant. Woonwijzer is bereikbaar op
0496 12 86 64 of via kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Van 4
tot 22 mei is Woonwijzer enkel telefonisch of via e-mail bereikbaar.
Vanaf woensdag 27 mei is er opnieuw wekelijks spreekuur van 9 tot 12
u. en van 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum (dienst Ruimtelijke
Ordening).
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

KRINGLOOPTUINDAG EN
PLANTENBEURS

Op 31 mei van 10 tot 17 u. in het Park van de
Oude Abdij
Op zondag 31 mei organiseren de milieudienst en de kringlooptuinkrachten, met financiële steun van de milieuadviesraad van Kortenberg,
van 10 tot 17 u. een kringlooptuindag en plantenbeurs in het park
van de Oude Abdij van Kortenberg.
Vorig jaar bezochten meer dan 700 geïnteresseerden de kringlooptuindag en plantenbeurs in het unieke kader van het park aan de
Wijngaardstraat te Kortenberg. Tal van nieuwe standhouders vinden dit
jaar hun weg naar het evenement, waardoor het aanbod aanzienlijk is
uitgebreid met plantenkwekers, ambachten, lokale producten, informatieve stands, kinderanimatie, ...
Na uw bezoek aan de stands zult u gezellig kunnen nakaarten met een
(h)eerlijk hapje en tapje op het terras onder de oude bomen naast het
water. Een niet te missen evenement voor jong en oud!

GEMEENTEBESTUUR

Alle geïnteresseerde inwoners zijn welkom in het park van de Oude
Abdij, te bereiken via de toegangsweg langs de Wijngaardstraat te
Kortenberg. Er is parkeergelegenheid op de parking van GC Colomba.
Kom zeker een kijkje nemen!

DUURZAAM HOUT IN HUIS EN DE TUIN

Bouwmateriaal nodig voor ramen, dak, de aanleg van een vloer of een
terras? Of zoekt u tuinmeubelen? Kies dan voor hout. De productie van
hout vergt minder energie dan die van andere bouwmaterialen zoals
beton, staal, aluminium of kunststof. Hout is geschikt voor hergebruik
en is dus een ecologisch verantwoord product, op voorwaarde dat het
hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.
Als u voor hout kiest, kies dan voor duurzaam en gecertificeerd hout. Op
de Belgische markt kunt u kiezen tussen het houtlabel FSC (Forest
Stewardship Council ®) of PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification).
Beide labels geven de garantie dat het hout geoogst werd in een duurzaam beheerd bos, dus een bos waarbij een evenwicht geldt tussen de
ecologische, economische en sociale functies ervan. Geen illegale houtkap, geen schending van de mensenrechten, oog voor de fauna en flora,
een eerlijk loon voor de bosarbeiders, ...

Op de markt is een breed gamma PEFCgelabelde producten beschikbaar, zowel bij de
detailhandel als in doe-het-zelfzaken. Neem
een kijkje op www.ikzoekfsc.be of www.pefc.be
voor een leverancier in uw buurt of let op de
labels in de winkel. Goed nieuws: bij de meeste
winkels kunt u de gelabelde producten met
ecocheques betalen.

Foto: PEFC Belgium

De gemeente Kortenberg voorziet een toelage van maximaal 125 euro
voor het gebruik van hout voorzien van een FSC-label of PEFC-label bij
nieuwbouw of renovatie.
Meer info over de gemeentelijke toelage krijgt u bij
de Gemeentelijke Milieudienst via
duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 22 67.
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DE EIKENPROCESSIERUPS, EEN NATUURLIJK ONGEMAK
Sinds enkele jaren krijgen we tijdens de zomermaanden te maken met
eikenprocessierupsen. Ze vreten eikenbomen kaal, maar veroorzaken
vooral ernstige jeukhinder bij mensen die in contact komen met de
brandharen van de rupsen.
Welke problemen veroorzaken de rupsen?
• Na contact met de brandharen: huiduitslag met hevige jeuk. De klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen twee weken.
• Na inademing van brandharen: irritatie of ontsteking van de bovenste luchtwegen. Dit kan leiden tot slikstoornissen, ontsteking van de
neusslijmvliezen en ademhalingsstoornissen.
• Als de brandharen in de ogen terechtkomen: pijnlijke irritatie - in
zeldzame gevallen ook oogontsteking.
Wat moet u doen als u eikenprocessierupsen opmerkt?
• Voorkom elk rechtstreeks contact met de rupsen.
• Volgens artikel 15 van het gemeentelijk politiereglement is iedereen die
eikenprocessierupsen opmerkt verplicht dit te melden aan de gemeentelijke milieudienst via milieu@kortenberg.be of 02 755 22 65.

Wat moet u vooral niet doen?
• De rupsen aanraken en zelf trachten te
bestrijden.
• Insecticiden gebruiken.
• Wegspuiten met bijvoorbeeld een
hogedrukreiniger.
Hoe voorkomt u ongemak?
• Vermijd contact met de rupsen en de resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten.
• Bedek bij een bezoek aan een (natuur)gebied met rupsen uw hals,
armen en benen. Ga er niet op de grond zitten.
• Krab of wrijf niet na aanraking van de rupsen of haren, maar was of
spoel uw huid goed met water.
• Was zo nodig al uw kleren.
Raadpleeg in geval van twijfel of bij ernstige klachten uw
huisarts!
Meer info: www.eikenprocessierups.be

Drugs- en alcoholpreventie
BENT U OOK ROOKVRIJ OP 31 MEI?
Een publicatie van Logo Oost-Brabant
Ieder jaar is 31 mei de Werelddag zonder Tabak. Hiermee wil men iedereen oproepen om één dag niet te roken, namelijk 31 mei. Naar schatting sterven elk jaar wereldwijd rond de zes miljoen mensen aan de
gevolgen van roken. In het Vlaams gewest zijn dat gemiddeld 23
mensen per dag.
Stoppen met roken heeft dan ook positieve gevolgen. Na één dag niet
te roken zijn alle sporen van koolmonoxide verdwenen uit je lichaam en
na twee dagen is alle nicotine uit uw lichaam verdwenen. Uw smaak en
reuk worden zelfs al beter. Uiteraard zal het niet altijd even gemakkelijk
zijn in het begin, maar op lange termijn zijn er enkel positieve gevolgen
te noemen! Doet u mee om rookvrij te zijn op 31 mei?
Ook in de horeca is een rookverbod ingesteld sinds 2011. Dit geldt voor
de cafés, discotheken, privéclubs en waterpijpbars. Het rookverbod is
altijd geldig, ook buiten de openingsuren en tijdens privéfeestjes. Ook
de waterpijp en de e-sigaret vallen onder deze wetgeving. Ze mogen
enkel in een volledig afgesloten rookkamer of in open lucht worden
gerookt.

Het rookverbod in openbare plaatsen zorgt mee voor minder rokers.
Minder jongeren beginnen met roken en meer rokers overwegen een
stoppoging.
Stoppen op eigen wilskracht? Dat kan. Wie een duwtje in de rug nodig
heeft, kan een beroep doen op professionele begeleiding of rookstophulpmiddelen. Deze hulp, gericht op het veranderen van uw rookgedrag, verhoogt uw slaagkansen.
• Gratis telefonische informatie en advies: bel Tabakstop
(0800 111 00) of bezoek www.tabakstop.be
• Online rookstopbegeleiding: www.stopsmokingcoach.eu (in het
Nederlands beschikbaar)
• Maak gebruik van de professionele begeleiding van een tabakoloog
of huisarts. De ziekteverzekering komt in grote mate tussen in de
kostprijs. De begeleiding gebeurt individueel of in groep. Het aanbod vindt u per postcode op www.vlaanderenstoptmetroken.be.
Vragen over het rookverbod of stoppen met roken? Contacteer de
preventiedienst via drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be.

Zoeklicht · Kortenberg
mei 2015

9

Welzijnshuis
OCMW KORTENBERG WORDT WELZIJNSHUIS KORTENBERG!
De gemeentelijke dienst Welzijn zal voortaan samen met het OCMW
deel uitmaken van het Welzijnshuis Kortenberg.

kansarm gezin wil het Welzijnshuis uit de generatie-armoede halen
door hen extra ontwikkelingskansen aan te bieden.

Waarom wordt de naam veranderd?

Dit heeft het Welzijnshuis al aangetoond door het openen van een dagopvang voor senioren, door de opstart van ‘buren voor buren’ en door
het fantastische werk dat de jeugdhulpverlener reeds verricht heeft.
Weldra zal er ook een ontmoetingsruimte in het Lokaal Dienstencentrum
(Berkenhof) geopend worden waar alle inwoners zeer welkom zullen
zijn voor een gezellige babbel, het lezen van bijvoorbeeld een krant of
het drinken van een koffie.

Het Welzijnshuis wil grensoverschrijdend en drempelverlagend werken. Het staat in voor het wél-zijn van alle inwoners van Kortenberg.
Het OCMW (lees: Welzijnshuis) wil meer zijn voor de inwoners dan
alleen een ‘sociale bancontact’. Uiteraard zijn het werk dat de sociale
dienst verricht en het verlenen van bijstand nog steeds zeer belangrijk.
Dat zal ook zo blijven. Maar ook het tegengaan van de vereenzaming
van de senioren, de ondersteuning van mantelzorg, de aanpak van kinderkansarmoede voor de allerjongsten, het aanbieden van poets- en
huishoudhulp en van maaltijden aan huis zijn zeer belangrijk.
Mensen worden alsmaar ouder - gelukkig maar - en willen zo lang
mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen. In deze
levensfase wil het Welzijnshuis een toegevoegde rol spelen: waar het
kan helpen, wil het ook helpen. Kinderen die geboren worden in een

Dit is wie het Welzijnshuis wil bereiken: elke inwoner van 0 tot 100
jaar.
Dit is wat het Welzijnshuis wil bereiken: het Welzijnshuis wil het aanspreekpunt zijn om het wél-zijn te verbeteren op welk vlak dan ook.
Wat is het motto van het Welzijnshuis? Iedereen welkom!

EEN LEKKERE MAALTIJD BIJ U AAN HUIS GELEVERD
Kunt u zelf niet meer zorgen voor uw dagelijkse warme maaltijd? Geen
probleem, u kunt die bestellen bij het Welzijnshuis. Een bejaarde die
inwoont of voor wie gekookt wordt door buren, vrienden, ... kan ook
tijdelijk een beroep doen op deze dienstverlening, bijvoorbeeld tijdens
de vakantie van zijn ‘normale kok’. U beslist zelf op welke dagen u hier
gebruik van wenst te maken.

Indien u ook in het weekend of tijdens de feestdagen een maaltijd wil
gebruiken, leveren wij u op vrijdag of de dag voor de feestdag een
vacuüm verpakte maaltijd.

Elke werkdag worden er momenteel een 50-tal warme maaltijden
geleverd bij inwoners van Kortenberg die wegens ziekte, leeftijd of
handicap niet meer zelf voor een dagelijkse warme maaltijd kunnen
zorgen.
Twee maaltijdbedelers zorgen dagelijks (op de werkdagen) voor de
levering. De maaltijden worden in een inox-drievaksschotel en een
soepkommetje gebracht. Indien u een dieetmaaltijd (zoutloos, diabetisch, darmsparend, vetvrij, ...) nodig hebt, zal elke maaltijd hierop
afgestemd worden.

Praktisch
U kunt deze maaltijden via een bezoek ter plaatse, telefonisch, schriftelijk of via e-mail aanvragen.

De prijs van de maaltijden wordt berekend op basis van het inkomen.
De maximumprijs is momenteel 9 euro.

Meer info: Heidi Janssens, Welzijnshuis Kortenberg,
thuisdiensten, Beekstraat 25 te 3070 Kortenberg
thuisdiensten@kortenberg.be of 0491 996 227
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WEEK VAN DE OPVOEDING
Van 16 tot 23 mei vindt de ‘Week van de opvoeding’ plaats. In de
week van de opvoeding organiseren tal van gemeenten, lokale besturen, organisaties, verenigingen, ... activiteiten waarbij de focus op
opvoeden ligt. Het organiseren van de week van de opvoeding heeft
drie acties als doel:
• positieve opvoedingsstijlen promoten;
• opvoeden zichtbaar en bespreekbaar maken;
• het aanbod opvoedingsondersteuning promoten.
Het thema van dit jaar is ‘opvoeden in je buurt’. ‘Opvoeden in je buurt’
betekent dat u als ouder uw kind niet alleen hoeft groot te brengen. U
doet het samen met de hele buurt. Soms doet het deugd om te praten
over opvoeden met buren, familie, vrienden of andere ouders. Daarnaast
komt u als ouder ook op plaatsen zoals de kinderopvang, de school, de
sportclub, de Bib, de jeugdbeweging, ... waar over opvoeden gesproken
kan worden. Op al deze plekken zorgen ouders, burgers, professionals,
vrijwilligers, samen voor een buurt waar het goed is om op te groeien.
Ook onze gemeente grijpt deze kans om opvoeden eens extra in de
kijker te zetten. Daarom worden er tijdens de ‘Week van de opvoeding’
allerlei zaken aangeboden waar u als inwoner van Kortenberg aan kunt
deelnemen. Het programma ziet er als volgt uit:
• Lezing over ‘Straffen en belonen’ door kinderpsychologe en
gedragstherapeute Ida Dom - maandag 18 mei om 20 u., Bibliotheek

• Vorming over ‘Ontdek uw eigen opvoedingsstijl’ door vzw
Zorgsaam - dinsdag 19 mei om 20 u., Lokaal Dienstencentrum
Berkenhof
• Spel (Fit-o-eter) met kinderen van 8 tot 12 rond gezonde
voeding door Centrum Informatieve Spelen - woensdag 20 mei om
14 u., Bibliotheek
• Workshop babymassage door vroedvrouwen van het expertisecentrum De bakermat - woensdag 20 mei om 15 u., Lokaal
Dienstencentrum Berkenhof
• Infosessie over gamen bij jongeren door preventiemedewerker van Kortenberg Sofie Fruyt - woensdag 20 mei om 20 u., Lokaal
Dienstencentrum Berkenhof
• Vorming over gezonde voeding voor kinderen door kinderdiëtiste - donderdag 21 mei om 20 u., Lokaal Dienstencentrum
Berkenhof
Deze boeiende week wordt afgesloten met een gezinspicknick op
zondag 24 mei in het Park van de Oude Abdij. Deze picknick wordt
georganiseerd samen met wereldwinkel Oxfam. Bij Oxfam kunnen
heerlijke picknickmanden besteld worden en de gemeente en het
Welzijnshuis zorgen voor voldoende kinderanimatie!
Meer info over deze activiteiten en hoe inschrijven:
www.welzijnshuiskortenberg.be (Jeugdhulpverlening)

Lokaal Dienstencentrum
INFORMATIE ROND LEVENSEINDE
In Vlaanderen heeft één op de twee personen een tussenkomst van een
arts nodig alvorens te overlijden. Ook u - of iemand uit uw omgeving
- kunt geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte. Niet
de vorming waar u naar uitkijkt, maar wel een heel belangrijk onderwerp. Tijdens deze vorming krijgt u informatie over verschillende
mogelijke beslissingen bij het levenseinde. Een nuttige vorming die u
zeker sterker maakt.
Hebt u vragen, stel ze gerust.

Praktisch
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte, Beekstraat 25, Kortenberg
Dinsdag 5 mei van 19 tot 21 u.
Gratis
Inschrijven vóór 29 april via dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224
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BEZOEK AAN DE GROTTEN VAN HAN
Om 9 u. vertrekt de liftbus aan de serviceflats ‘Dry Coningen’ naar Han.
Eens daar aangekomen start u met een bezoek aan het wildpark.
Dankzij een aangepaste safariwagen met een lift en verankerings
punten voor rolstoelen is het wildreservaat ook toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Ontdek het Massif de Boine en zijn bijzondere fauna
en flora. U ziet er dieren uit onze streken die er leven in hun natuurlijke
omgeving: wolven, lynxen, herten en beren, of bedreigde soorten zoals
de Europese bizon en het przewalskipaard. Na een rondrit van anderhalf
uur geniet u van een driegangenmenu in één van de restaurants op het
domein. In het restaurant is animatie voorzien met muziek.
In de namiddag bezoekt u de grot. Er is een speciaal parcours ingericht
langs de ondergrondse loop van de Lesse voor wie zich moeilijk kan
verplaatsen en voor rolstoelgebruikers. Een parcours van 800 m neemt
u mee door de galerijen met als apotheose het klank- en lichtspel in de

Wapenzaal. U verlaat de
grot langs grote loopbruggen over de Lesse.
Een kanonschot kondigt
de terugkeer naar de
openlucht aan.
Om 16.30 u. brengt u nog een bezoek aan het museum van Han van
Weleer.
Om 17.45 u. verzamelt u weer aan de bus om de terugreis aan te vatten.
Praktisch
Vertrek aan de Serviceflats, Leuvensesteenweg 190 te Kortenberg
Woensdag 3 juni van 9 tot 19 u.
Tussen € 49 en € 58, afhankelijk van het aantal deelnemers
Inschrijven vóór 19 mei via dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224

EEN WARME MAALTIJD EN EEN LEUKE BABBEL IN HET DORPSRESTAURANT
Het Lokaal Dienstencentrum organiseert vier dagen per week een
dorpsrestaurant.
Op maandag, dinsdag en vrijdag (van 11.30 tot 14 u.) kunt u terecht in
OC Berkenhof in Kortenberg. Op woensdag kunt u (sinds september
wekelijks) terecht in De Klok in Erps-Kwerps.
Wekelijks komen er zo’n 150 mensen uit Kortenberg eten in het dorpsrestaurant. Deze maaltijden worden vooral gezien als een moment
waarop men samenkomt met vrienden en kennissen om een beetje bij
te praten en samen een gezellige middag met elkaar door te brengen.
Veel bezoekers hebben tijdens deze maaltijden oude vrienden en kennissen teruggevonden of hebben een nieuwe vriendenkring opgebouwd. Bijkomend voordeel is dat u zelf niet de afwas moet doen. Alle
deelnemers zijn zeer positief over de organisatie en de kwaliteit van de
maaltijden. Een maaltijd in het Lokaal Dienstencentrum bestaat uit een
soep, hoofdgerecht, een drankje, nagerecht en koffie. Hiervoor betaalt
u 10,50 euro (indien u een domiciliëring neemt, krijgt u een halve euro
korting). De organisatie van de maaltijden wordt mee gedragen door
een enthousiaste ploeg van ongeveer 15 vrijwilligers en een medewerker van het Lokaal Dienstencentrum. De soep en het hoofdgerecht worden gemaakt door de keuken van het UPC Kortenberg. Het eten wordt
in bulk geleverd, waarna de maaltijd over de tafels verdeeld wordt door
de vrijwilligers. Het Lokaal Dienstencentrum zorgt zelf voor een nagerechtje.

Praktisch
Organisatie: Lokaal Dienstencentrum, aanvang 11.30 u.
Cultuurzaal OC Berkenhof, Kortenberg (maandag en dinsdag)
Ontmoetingszaal OC Berkenhof, Kortenberg (vrijdag)
Ontmoetingszaal De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
(woensdag)Van 11.30 tot 14 u.
€ 10,50 indien ter plaatse betaald (koffie en 1 drankje
inbegrepen) - € 10 via domiciliëring (opgelet: voor het
dorpsrestaurant in Erps-Kwerps kunt u uitsluitend via
domiciliëring betalen)
Mogelijkheid tot vegetarische en dieetmaaltijden op aanvraag.
Inschrijven kan tot drie werkdagen op voorhand.
Graag verwittigen bij afwezigheid.
Inschrijven via dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

Zoeklicht · Kortenberg
mei 2015

12

Politie
Welzijn
SNELHEIDSMETINGEN EN –ACTIES MAART
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van
voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom
in de gemeente in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in
uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen worden besproken op het gemeentelijk

mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan.
Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden door de
gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over
metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie:
016 85 34 00 of verkeersdienst@politieherko.be.

Snelheidsmetingen
Straat

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
5.310

Toegelaten snelheid

Zavelstraat (beide richtingen)

50 km/u.

V85*

% overtredingen

60 km/u.

25 %

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

Toegelaten snelheid
50 km/u.
70 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

Aantal gemeten voertuigen
326
571
1.251
1.075

Percentage geflitste voertuigen
6,1 %
1,6 %
13,6 %
4,2 %

ICE-CONTACTEN
Hebt u al ICE-contacten opgeslagen in uw gsm-toestel? ICE staat voor
In Case of Emergency. Het laat hulpdiensten toe om in een geval van
nood, in contact te treden met iemand uit uw omgeving. Stel, u raakt
betrokken bij een verkeersongeval en dient naar het ziekenhuis te worden overgebracht. Of nog, u verliest uw gsm, een voorbeeldige burger
vindt hem en brengt hem bij de politie binnen. Als u ICE-contacten
heeft ingesteld, kan men op een snelle manier iemand uit uw omgeving verwittigen via uw gsm, zonder dat uw toestel ontgrendeld moet
worden!
Hoe programmeert u ICE-contacten in uw toestel?
U hebt geen smartphone, maar een toestel dat simpelweg ontgrendeld kan worden door een toetsencombinatie (bijvoorbeeld:
* gevolgd door enter). Ga dan naar uw contactenlijst en voeg nieuwe
contacten toe beginnende met ICE1, ICE2, ... gevolgd door de naam van
de persoon in kwestie. Begin het nummer met +32, zo kunnen de
hulpdiensten uw contactpersoon bereiken zelfs wanneer u zich in het
buitenland bevindt.

Hebt u een smartphone? Dan is uw toestel vermoedelijk vergrendeld met een cijfer- of swipecode. De programmatiewijze van de ICEcontacten hangt dan af van het type besturingssysteem (Android, iOS,
Microsoft Windows, Blackberry, ...).
Voor Android, Microsoft Windows en iOS zijn apps verkrijgbaar. Op
sommige toestellen is het ook mogelijk om een nummer in te brengen
zonder app. U dient dan een (aantal) nummer(s) in uw contactenlijst
als ICE op te geven. Via de knop ‘noodgeval’ op uw beginscherm kunt u
dan een aantal personen opgeven als contactpersoon in geval van
nood. Hulpdiensten kunnen dit scherm ook bereiken zonder uw toestel
te moeten ontgrendelen.
U kunt ook een foto met uw smartphone nemen van een nota waarop
u de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon heeft
geschreven. Als u de foto instelt als achtergrond van uw vergrendelscherm, zijn de gegevens steeds zichtbaar voor derden, ook al is uw
toestel vergrendeld.
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Prikbord
GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR THUISOPPAS
De dienst Thuisoppas voor hulpbehoevende personen van CM Leuven wil mantelzorgers van hulpbehoevende personen in de thuiszorg ontlasten door oppas
vrijwilligers in te schakelen. Deze vrijwilligers helpen bij verplaatsingen binnenshuis, assisteren bij de maaltijd of het toiletbezoek, bieden gezelschap en toezicht op
het moment dat de mantelzorger niet aanwezig kan zijn. De dienst Thuisoppas
biedt hulp aan leden, maar ook aan niet-leden van CM.
Er worden dringend nieuwe vrijwilligers gezocht voor de regio Kortenberg, want de
vraag is groter dan het aanbod. Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding van
2,60 euro per uur, zijn degelijk verzekerd en krijgen de kans om vorming te volgen.
Wie interesse heeft, neemt contact op met de dienst Thuisoppas van CM Leuven op
het nummer 016 35 95 05 of via e-mail: thuiszorgcentrum.leuven@cm.be.

GEMEENTEBESTUUR

TWEEDE STEMRONDE - KIES NU DE DEFINITIEVE NAAM VOOR HET
ONTMOETINGSCENTRUM TE EVERBERG!

Via een online enquête kon u suggesties opgeven voor een sprankelende naam voor het ontmoetingscentrum te Everberg. Uit alle voorstellen kunt u nu een definitieve keuze maken. Breng uw stem uit tot
20 mei op www.kortenberg.be of knip onderstaand formulier uit en
stuur het naar het Administratief Centrum, Dienst Vrije Tijd, De Walsplein
30, 3070 Kortenberg. U kunt het formulier ook inleveren aan de UiTbalie
in de Bib.

De meest geschikte naam voor het OC Everberg is volgens mij (maximaal één keuze aanduiden):










OC Felixhof
OC E'berg
OC De jongensschool
OC De Merode
OC Biesthof
OC De Felix
OC Eiberg
OC De Preslekkers
OC Onzeberg











OC Withof
OC De Grubbe
OC ’t Kapitaal
OC De 2 Leeuwen
OC ’t Eibergske
OC In ’t Centrum
OC Oud Gemeentehuis
OC Fekke Mus
OC Frans Maes











OC Het Schoolhuis
OC De Krekel
OC Pastorale
OC EVERyplace
OC Prinsenhof
OC De Baardkriel
OC De Kouter
OC K. Stallaert
OC De Prieel
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RENOVATIEWERKEN OP BAAN 25 LINKS OP BRUSSELS AIRPORT
Brussels Airport start op 27 mei met belangrijke renovatiewerken op baan 25L/07R. Om de impact op de omwonenden en op de luchthavenactiviteiten te beperken,
plant Brussels Airport de werkzaamheden in verschillende
fasen en wordt ook ’s nachts voortgewerkt.
Om de 30 jaar moeten de landings- en startbanen grondig onder handen worden genomen opdat vliegtuigen er veilig kunnen landen en
opstijgen. De vorige grondige renovatie dateert van 1985. Dit jaar is
baan 25L/07R aan de beurt, de komende jaren de twee andere banen.
De vliegroutes zullen tijdens de werken niet veranderen. De werkzaamheden zullen enkel de frequentie van de vliegroutes beïnvloeden.

MAART IN BEELD

De zomerperiode biedt de meest gunstige omstandigheden om deze
werken uit te voeren: minder kans op regen of vorst, langere dagen met
zonlicht, ... De werkzaamheden zullen daarom plaatsvinden van 27 mei
tot en met 7 september, verdeeld in drie fasen:
• Fase 1: Oost- en westkant van baan 25L/07R – werken 24/24 (van
27 mei tot 3 augustus)

• Fase 2: Kruising van baan 25L/07R en baan 01/19 – werken 24/24
(van 3 augustus tot 15 augustus)
• Fase 3: Kruising van baan 25L/07R en baan 01/19 - enkel werken
‘s nachts (van 15 augustus tot 7 september)
Er wordt 24 uur op 24 voortgewerkt tijdens de eerste twee fasen.
Desondanks kunnen zich altijd onvoorziene technische of weersomstandigheden voordoen die de termijn van de werken beïnvloeden.
Informatie 24/7 beschikbaar voor bewoners, publiek en
reizigers
• Tijdens de verschillende fasen van de werkzaamheden kunt u het
baangebruik volgen, in real time en tot 7 dagen terug, op de webstek www.batc.be. Daar vindt u ook steeds een voorspelling van het
baangebruik voor de komende uren.
• Ook op www.brusselsairport.be is alle informatie over de werken en
de vorderingen terug te vinden.
• De sociale media van Brussels Airport geven continu een update en
er komt een apart dossier over de werkzaamheden in het buren
magazine ‘connect’ van Brussels Airport Company.

Foto's: Hendrik Trappeniers

2
1
1 	Een propere wereld begint bij een propere buurt. De leerlingen van het derde leerjaar van gemeentelijke basisschool De Klimop uit Erps-Kwerps
maakten daar werk van tijdens een twee weken durend schoolproject dat werd uitgewerkt rond de zwerfvuilactie van de gemeente.
2 	Op zondag 15 maart vonden meer dan 100 geïnteresseerden de weg naar de serviceflats Dry Coningen op de Leuvensesteenweg in Kortenberg,
waar het dagverzorgingshuis NOAH feestelijk werd geopend. Gedeputeerde van de provincie Monique Swinnen overhandigde namens de
provincie Vlaams-Brabant een cheque van 38.000 euro als subsidie voor NOAH Kortenberg. Deze werd in ontvangst genomen door Bart Tirez,
directeur Zorgregio Leuven bij Familiehulp, burgemeester Chris Taes, schepen van welzijn Kristien Goeminne en OCMW-voorzitter Alexandra
Thienpont.
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in Kortenberg
(Cultuurdienst i.s.m. Werkgroep beeldende kunsten Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

SLOWART’, EEN KUNSTZINNIGE WANDELING LANGS TRAGE WEGEN...

Op zondag 10 mei start ‘Slowart’, de 14de editie van de Kortenbergse
Kunstkabinetten, een samenwerking van de Werkgroep Beeldende
Kunsten met de gemeente Kortenberg en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Slowart is een openluchttentoonstelling met kunstenaars uit heel Vlaanderen. Met mooie kunstwerken langs de trage
wegen door bos en park willen de organisatoren je even wegslepen uit
de drukke samenleving en uitnodigen om stil te staan, te verpozen, te
vertragen, te bezinnen en te genieten.
Het park van de Oude Abdij in Kortenberg is het startdecor van een
aangename wandeling van 6 km. De route brengt je langs bos- en
wandelwegen van en naar Everberg. De kunstwerken rond het thema
Slowart zullen je doen vertragen en stilstaan zodat je rust en kalmte
ervaart. Ook de schoolkinderen hebben samengewerkt en tonen enkele
verrassende kunstwerken langs het parcours.
Heel de zomer lang kan je alleen of in groep tijd maken om eens mee
te wandelen. Er is een mooie catalogus, een wandelplan en tijdens verschillende weekends is een gratis gids beschikbaar. De wandeling is
echt makkelijk maar aangepast schoeisel is aanbevolen.
Vertrekplaats
Oude Abdij, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg
(parkeren aan het sport- en gemeenschapscentrum Colomba).

Bezoeken
De tentoonstelling is vrij te bezoeken of met een gids. Iedere derde zondag van de maand (17 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus en 20
september) om 14 u. neemt de gids je gratis mee op stap. Op andere
momenten is er voor groepen gidsbegeleiding mogelijk op aanvraag
via cultuur@kortenberg.be of bel naar 02 755 22 83.
Ga je liever alleen op stap dan kan je de verzorgde catalogus van de
tentoonstelling (5 euro) en het wandelplan (gratis) verkrijgen op deze
plaatsen en momenten:
• aan de UiTbalie tijdens de openingsuren van de bibliotheek;
• in het sport- en gemeenschapscentrum Colomba op zaterdag- en
zondagvoormiddag;
• in de Oude Abdij van woensdag tot vrijdag van 14 tot 20 u., in het
weekend en op feestdagen van 11 tot 20 u.
Of download een kaartje van de route op de website www.slow-art.be.
Opening
Je bent van harte welkom op de openingsdag op zondag 10 mei om
14 u. De Werkgroep Beeldende Kunsten voorziet een welkomstwoord,
muzikale gezelligheid en een culinaire wandeling met hapjes ‘slowfood’ en tapjes langs het parcours. Kuier je graag mee? Mail dan zeker
naar cultuur@kortenberg.be of bel naar 02 755 22 83.
Parking
Parkeren kan aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg of op het
Gemeenteplein van Everberg. De route volgt een lus zodat je steeds
terug aan je wagen uitkomt.

Opening zondag 10 mei om 14 u.
De expo loopt tot en met zondag 27 september
Gratis
Info: www.slow-art.be, cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83.
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(Cultuurdienst Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

EXPO IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM: PORTRET EN LANDSCHAP II

Stijn Böhrer en Paul van Leest zijn collega's die vanuit een totaal verschillende invalshoek met fotografie bezig zijn.
Stijn geeft de voorkeur aan modelfotografie waarbij de interactie met
het model belangrijk is. Het is best wel leuk en leerrijk om met mensen
om te gaan. Hiervoor volgde hij cursussen en liet hij zich begeleiden
door professionele- en hobbyfotografen. Het is een hobby waarmee hij
ondertussen al heel wat geëxperimenteerd heeft in verschillende
omstandigheden.
Paul is gefascineerd door de diversiteit aan landschappen in Kortenberg
zoals de broeklanden, de steilrand, het Brabants plateau en de restanten van het Kolenbos. Als bestuurslid van Natuurpunt Kortenberg is hij
onder meer conservator van het natuurgebied 'De Rotte Gaten'. Paul
gidst geregeld landschapswandelingen en tragewegenwandelingen in

onze gemeente. Hij heeft al eens eenzelfde tentoonstelling georganiseerd, vandaar de 'II'. Paul stelt in deze tentoonstelling weer landschapsfoto's uit Kortenberg voor.
Van vrijdag 8 mei tot en met vrijdag 5 juni,
tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DE BIB WORDT DEEL VAN HET PROVINCIAAL BIBLIOTHEEKSYSTEEM

Vanaf 15 juni 2015 kan je met de lidkaart van de Bib van Kortenberg
terecht in 37 andere bibliotheken in Vlaams-Brabant.
Momenteel maakt de bibliotheek van Kortenberg gebruik van een
eigen software en bibliotheeksysteem. Door de catalogus en uitleensoftware aan te sluiten op het provinciaal bibliotheeksysteem zullen de
lezers van Kortenberg ook gebruik kunnen maken van de 37 andere
aangesloten bibliotheken. Betaal je lidgeld in Kortenberg dan kan je
probleemloos alle materialen uitlenen in de andere bibliotheken.
Naast inzage in de volledige catalogus van de aangesloten bibliotheken
via het bibportaal, kan je ook zelf de uitleentermijn van jouw materialen verlengen en exemplaren reserveren in álle bibliotheken waarvan je
lid bent via de toepassing ‘Mijn bibliotheek’.
Je kan zien of een boek, dat uitgeleend is of niet aanwezig is in de Bib,
in een andere aangesloten gemeente wel te verkrijgen is. Je kan het in
die bibliotheek bestellen en het na bericht gaan afhalen in die Bib.
Bovendien kan je via ‘Mijn bibliotheek’ de lidmaatschappen van je

gezinsleden aan jouw profiel koppelen. Zo krijg je in één oogopslag
zicht op alle uitgeleende materialen en kan je boetes vermijden.
In Zoeklicht juni volgt meer informatie over gebruik en mogelijkheden
van het nieuwe systeem.

Info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 93
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(Femma Kortenberg i.s.m. De Bib, CD&V-Vrouw&Maatschappij)

VROUWEN IN DE GROOTE OORLOG
Van 2014 tot 2018 gedenken we de Eerste Wereldoorlog, de Groote Oorlog.
Met deze lezing wil Stefaan Vandenbussche illustreren dat de Groote Oorlog van
1914-1918 niet uitsluitend een mannelijke aangelegenheid was. Vrouwen hebben
méér dan hun steentje bijgedragen in deze wereldbrand, deze Grande Guerre of Great
War die een einde zou maken aan alle oorlogen. Vrouwen waren evenzeer slachtoffer.
De verhalen typeren een persoon, situatie of gebeurtenis. Het ene verhaal is schrijnend, in een ander steekt dan weer wat humor. Maar elk verhaal dwingt respect af
voor de rol die zoveel meisjes en vrouwen, elk op hun manier, met hun achtergrond
en afhankelijk van hun levensomstandigheden, noodgedwongen hebben gespeeld in
die ‘Groote Oorlog’.

Donderdag 7 mei om 20 u.
De Bib, Kortenberg
€5
Info: Gaby Fiddelers – 0474 85 93 31
Inschrijven: via de UiTbalie in de Bib: 02 755 22 83 of uitbalie@kortenberg.be of via www.femma.be/kortenberg
of femma.kortenberg@gmail.com

(KF De Vrolijke Schutters)

(Bonzaï)

DE VROLIJKE SCHUTTERS BRENGEN MUZIEK
UIT DISNEYLAND

MUZIKALE ONTMOETING VAN TWEE CULTUREN

Op zaterdag 9 mei toveren De Vrolijke Schutters de Polyvalente Zaal
om tot een Disneyparadijs. Zij brengen muziek uit diverse Disneyfilms en
wekken enkele bekende Disneyfiguren even tot leven zoals de klokkenluider van de Notre Dame, de piraten, de figuren uit 'Frozen' en 'Belle en
het Beest'. Kom samen met hen de wonderen uit Disneyland beleven en
vertoef enige tijd in deze sprookjeswereld. Magie voor groot en klein.

Op zaterdag 9 mei
vindt in de SintAmanduskerk van Erps
een uniek dubbelconcert
plaats. Tijdens het eerste
deel treedt het jongerenkoor C4 uit Creil (Choeur des Collégiens du Conservatoire de Creil uit
Picardië) op met zo'n 70 jongeren. Het tweede deel van het concert
wordt verzorgd door muzikanten uit Ecuador: Ahtina de Inti Sisa, ‘De
kracht van de zonnebloem’.
Het educatief centrum Inti Sisa is gelegen in Guamote, in het
Andesgebergte in Ecuador. Het centrum kwam er dankzij de verbondenheid met drijvende krachten van het centrum, vrijwilligers en bezoekers
uit België. Ook vanuit Kortenberg zijn er in het verleden al jongeren mee
de handen uit de mouwen gaan steken om het centrum mee vorm te
geven.
De opbrengst van het concert gaat integraal naar het project van Inti Sisa.

Zaterdag 9 mei om 19.30 u.
Polyvalente Zaal, Erps-Kwerps
VVK: € 6, kassa: € 7
Info: lutjeva@gmail.com

Zaterdag 9 mei van 18.30 tot 20.30 u.
Sint-Amanduskerk van Erps
Toegang: vrije gift
Info: bonzai.kortenberg@gmail.com of www.bonzaiwerking.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

DE SQUARES EN HET HOTEL VAN EETVELDE
Culturele Brusselwandeling
Het plan van de Noordoostwijk is uitgebouwd rond een centrale
groenzone: een grote vijver met rotspartij en beplante lanen en plantsoenen met waterpartijen klimmen op tegen de helling. De wijk is de
uitgelezen plek om de sfeer op te snuiven van de belle époque. In dit
stadsdeel staan 95 art-nouveaugebouwen ontworpen door 31 verschillende architecten. Er staan gevels in de zuivere en de minder
zuivere vorm van art nouveau. Typerend voor de periode van rond de
eeuwwisseling is het motto ‘kunst in de straat’. Victor Horta bouwde
in de wijk vier pareltjes, eentje gaan we zelfs binnen. Een ander bouwt
hij voor zijn vriend, de beeldhouwer Pieter Braecke, die later naar
Nossegem verhuist.
Het Hotel van Eetvelde ligt in de Brusselse wijk van de Squares. De
tussen 1895 en 1898 gebouwde stadwoning is van de hand van Victor
Horta in opdracht van de toenmalige Gouverneur van Belgisch-Congo
Edmond van Eetvelde. Het geheel bevat vooraan een souterrain met
bel-etage, verder een langs boven belichte wintertuin met achter
bouwen. Het gebouw is opgevat als gelegenheid om officiële ontvangsten te organiseren voor de politieke wereld. Samen met drie andere
art-nouveauhuizen van Horta, behoort het Hotel van Eetvelde tot de
werelderfgoedlijst van de Unesco.

Zaterdag 9 mei om 9.15 u.
Vertrek: OC Berkenhof Kortenberg
€ 25, leden € 23
Info: 02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

(vzw Acolisa)

STEUN HET ONDERWIJSPROJECT ACOLISA
Bij ons in Vlaanderen
kunnen kinderen gratis
of bijna gratis naar
school. Voor ons is het
iets vanzelfsprekends
maar dat is niet overal
zo! In de D.R. Congo
kost onderwijs geld!
Het hoeft ons dus niet
te verwonderen dat door die grote schoolkosten vele kinderen van arme
ouders niet naar school kunnen. Daar wilde Acolisa iets aan doen. In
2006 startte het in Kinshasa met het onderwijsproject 'Acolisa'. Het
prille schooltje startte met één klasje en jaar na jaar werd zo een volledige lagere school uit de grond gestampt. In 2012 werden de eerste
diploma's lager onderwijs uitgereikt. Met de hulp van Belgische 'meters
en peters' die de ouders financieel steunen, maakt Acolisa het voor heel
veel kinderen mogelijk om van degelijk onderwijs te genieten.

Op donderdag 5 maart organiseerden de leerlingen van het derde leerjaar
van gemeentelijke basisschool De Regenboog voor het zesde jaar op rij
een Afrikaanse avond ten voordele van de school Acolisa. Ouders konden
de knutselwerkjes van hun kinderen kopen tegen een kleine bijdrage. De
opbrengst gaat naar een nieuw kleuterklasje voor school Acolisa.
Wil je meer weten over het schoolproject of wil je Acolisa steunen, kom
dan gerust eens langs op hun jaarlijkse eetavond die dit jaar plaatsvindt
in GC Colomba op zaterdag 16 mei vanaf 18 u. Schuif mee aan
aan het buffet dat om 21 u. wordt gevolgd door een perfecte mix tussen
Congolese en Belgische dans en muziek.

Zaterdag 16 mei om 18 u.
GC Colomba
Info: www.acolisa.be of via Facebook zoekterm ‘Acolisa’
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(KH De Verbroedering & Jeugd Verbroedert Erps-Kwerps)

JUBILEUMWEEKEND 140 JAAR KH DE VERBROEDERING
KH De Verbroedering bestaat 140 jaar!
Daarom heten ze jullie van harte welkom op zaterdag 30 mei voor hun
‘Circusconcert’ onder leiding van
Jérôme Hoppe. Hun eigen ’Jeugd
Verbroedert’ opent deze magische
avond en tussendoor brengen de
nieuwe muzikantjes hun allereerste solootjes en duetjes. Nadien brengt
’KH De Verbroedering’ in samenwerking met presentator Maarten
Schuermans een wervelende circusvoorstelling met afwisselende acts
door 'Circusstreken' uit Erps-Kwerps en 'Cirkus in Beweging' uit Leuven.
Op zondag 31 mei kan je opnieuw terecht in GC Colomba voor een
prikkelende festivalnamiddag in teken van de vijf zintuigen met leuke
randanimatie. De inkom is gratis! Kom gerust eens proeven, ruiken,

voelen, zien, ... aan de hand van een geurkwis, tastkwis, een fototentoonstelling, hapje-tapje, sponsors met standen, ... Maar kom vooral
ook luisteren naar optredens van vijf verschillende muziekverenigingen
uit Sterrebeek, Wolfsdonk, Woluwe, Holsbeek en ten slotte de 'Marc
River Band' uit Herne.

Zaterdag 30 mei. Deuren: 18.30 u. - Start: 19 u.
GC Colomba
Knutselhoek voor de kleinsten van 20 tot 22 u.
VVK: € 5, Kassa: € 8 euro, Kinderen onder 12 jaar: gratis
Zondag 31 mei vanaf 14 u.
GC Colomba
Gratis

(Sterko Kortenberg)

ZOMERVOLLEYSTAGES VOOR KINDEREN
Volley Sterko Kortenberg organiseert traditiegetrouw twee volleybalstages tijdens de zomervakantie voor kinderen tussen 8 en 16 jaar, in
samenwerking met de gemeente en Sporta. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.
De omkadering van deze stages wordt geboden door gekwalificeerde
monitoren, trainers en ervaren spelers van de seniorenploegen van de
club. Om de kwaliteit van de stages te kunnen verzekeren, kunnen er
maar 32 personen per stage deelnemen.
Sterko’s troeven en aanbod zijn legio: jarenlange ervaring, democratische prijzen, altijd twee tot drie volledige velden beschikbaar, groepsindeling naargelang volleybalniveau, maximaal 8 kinderen per begeleider, maximaal 32 inschrijvingen per stage, erkende en ervaren begeleiders en trainers, ongevallenverzekering, een map met technische uitleg,
spelregels en andere informatie voor iedere deelnemer, catering.

Deelnemers moeten voorzien zijn van
sportkledij, goede sportschoenen en
boterhammen voor ’s middag.

Van 13 tot en met 17 juli en van 10 tot en met 14 augustus
Sporthal Colomba € 145 per stage, clubleden: € 95
€ 10 korting indien er voor beide weken wordt ingeschreven
€ 20 korting voor Sporta-leden
Info en inschrijven: www.volleybalstages.be, stages@sterko.be,
Koen Flamant: 0485 13 13 77, fax: 02 791 54 79
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(Voedselteam Kortenberg)

VOEDSELTEAM KORTENBERG: DE KORTSTE WEG NAAR DE BOER
groenten kennen zoals rammenas, postelein, pastinaak, ... Naast het
bestellen van voedsel wordt er af en toe ook een activiteit georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek zijn aan één van de boeren of
een kookworkshop. Op deze manier krijgt een voedselteam ook een
sociale en educatieve dimensie.

Reeds heel wat jaren is er in Kortenberg een voedselteam actief. Dit is
een groep gezinnen die ervoor kiest om wekelijks of regelmatig groenten en fruit aan te kopen bij boeren uit de streek. Hiervoor maakt het
team deel uit van de vzw Voedselteams die alles in goede banen leidt.
Op deze manier slaan boeren en consumenten de handen in elkaar met
als doel een duurzame en eerlijke lokale landbouw. Vandaag zijn het
immers vooral de groothandels en de supermarkten die de spelregels
bepalen. Een voedselteam wil de band tussen de boer en consument
herstellen en het aantal voedselkilometers zo laag mogelijk houden.
Een voedselteam zorgt ook voor meer voeling met de natuur. De producten zijn immers steeds seizoensgebonden en zo veel mogelijk biologisch geteeld. Via de groentepakketten leer je regelmatig vergeten

Hoe verloopt de werking praktisch? Je doet je bestelling via een webwinkel waar je naast groenten en fruit ook zuivel, gebak, fruitsappen,
vlees, en kant-en-klaargerechten kan bestellen. Sinds een jaar kan je
zelfs vis bestellen, gevangen door duurzame kustvissersschepen. Dit
alles wordt op woensdag geleverd in de Oude Abdij waar het ’s avonds
kan afgehaald worden. Een koelkast zorgt ervoor dat gekoelde producten mooi op temperatuur blijven. Elke week zorgt een andere vrij
williger van het team dat alles netjes klaarstaat per klant om opgehaald
te worden. Heb je wat meer tijd dan kan je je ook engageren in het
bestuur en mee een activiteit organiseren. Wil je graag verder kennismaken met de werking van het voedselteam, breng dan een bezoekje
aan de infostand op de Kringlooptuindag op zondag 31 mei in het
park van de Oude Abdij.
Voor meer info kan je terecht bij de teamverantwoordelijke Els
Bedert via elsbedert@yahoo.com of op www.voedselteams.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.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

vrij 01/05/15 van 07:45 Langs Waalse
tot 19:00
wijngaarden, daguitstap

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

vrij 01/05/15 van 16:30 sp.aghettifestijn
tot 20:00
vrij 01/05/15
Vincent van Gogh in de
Borinage, daguitstap
Mons 2015

sp.a Kortenberg

OC Atrium

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 52,
leden: € 47

Chiro Flurk Everberg

Dorpsplein Everberg

www.flurksefeesten.be

vrij 01/05/15 van 17:00 Flurkse Feesten
tot 03:00 za 02/05/15
van 13:00 tot 24:00

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 59,
leden: € 53
donnyjp@hotmail.com
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Wanneer

Wat

za 02/05/15 van 10:00
tot 12:00

Foto's maken en bewerken
met uw tablet/iPad workshop Digitale Week
in samenwerking met Ilse
Depré
Ontmoeting - Staminee
'De Klok'
Infoavond
jongerensubsidie ontwikkelingssamenwerking

za 02/05/15 om 18:30
za 02/05/15 om 20:00

zo 03/05/15 van 14:00
tot 16:30
di 05/05/15 van 19:00
tot 21:00
di 05/05/15 van 19:30
tot 22:30
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Organisator
De Bib

Femma Erps-Kwerps

De Klok, Dekenijstraat, Erps-Kwerps chrdemuynck@hotmail.com,
www.femma.be/erps-kwerps
OC Berkenhof
alsichcan1432@gmail.com

Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking

CGK

Informatie rond
levenseinde
Bloemschikken het jaar
rond

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg
Femma Erps-Kwerps

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Lezing: Vrouwen in de
Groote Oorlog

De Bib i.s.m. Femma
Kortenberg

vrij 08/05/15 om 19:30

Lentefeest

Femma Kortenberg

vrij 08/05/15 tot vrij
05/06/15
za 09/05/15 van 10:00
tot 13:00

Expo: Portret en
Landschap II
De Squares en het Hotel
van Eetvelde

Cultuurdienst

za 09/05/15 om 18:30

Muzikale ontmoeting van
twee culturen
Lenteconcert
Ochtendwandeling 10 km
te Kortenberg
Aperitiefconcert

za 09/05/15 om 19:30
zo 10/05/15 van 09:30
tot 12:00
zo 10/05/15 van 11:00
tot 14:00
zo 10/05/15 van 14:00
tot 18:00
wo 13/05/15 om 14:00

van 14/05/15 tot
18/05/15
za 16/05/15 van 18:30
tot 23:50
di 19/05/15 van 19:30
tot 22:30

Info

De Bib

Repair Café Kortenberg

do 07/05/15 van 18:00
tot 20:30
do 07/05/15 om 20:00

Waar

Repair Café Kortenberg,
Kapellestraat 74, Kortenberg
OC Berkenhof

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

0473 87 80 13
dienstencentrum@kortenberg.be

KF De Vrolijke Schutters
Wandelclub Witlooftrekkers

De Klok, Dekenijstraat, Erps-Kwerps 02 757 02 51, daniella.marguillier@gmail.
com, www.femma.be/erps-kwerps, € 9,
leden: € 6
Parochiezaal, Annonciadenstraat,
nelly_410@hotmail.com,
Everberg
kortenberg.rodekruis.be
De Bib
0474 85 93 31,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be, € 5
OC Berkenhof
02 759 96 64, femma.kortenberg@gmail.
com, www.femma.be, € 30, leden: € 20
Administratief Centrum
cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83,
gratis
Vertrek: OC Berkenhof
02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 25,
leden: € 23
Sint-Amanduskerk Erps
bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be
Polyvalente Zaal, Erps-Kwerps
lutjeva@gmail.com, VVK: € 6, kassa: € 7
Vertrek: De Walsplein, Kortenberg 02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

Edelweis

Polyvalente zaal, Erps-Kwerps

edelweis.3071.be

Opening Slowart

Werkgroep beeldende
kunsten Kortenberg

Park van de Oude Abdij, Abdijdreef
22, Kortenberg

Dijlelandse
streekwandeling
Huldenberg
Kermis Everberg

Toerisme Dijleland

Vertrek: Parking Leuvensebaan in
centrum Ottenburg
Gemeenteplein Everberg

02 755 22 83, info@slow-art.be,
www.slow-art.be, de expo loopt t.e.m.
27/09/15
"016 31 18 61
info@toerismedijleland.be
www.toerismedijleland.be
www.kortenberg.be

Acolisa-eetavond

VZW Acolisa

GC Colomba

0478 60 86 62, www.acolisa.be, € 20

Bloemschikken

Die Blomme

OC Berkenhof

02 759 43 34, miafransen@telenet.be,
lidgeld: € 10, € 45 voor 9 lessen, ook
op woe 20/05/15 van 09:30 tot 12:30
woe 20/05/15 van 13:30 tot 16:30 woe
20/05/15 van 19:30 tot 22:30 do 21/05/15
van 19:30 tot 22:30

vtbKultuur Kortenberg

Bonzaï
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Wat

Wanneer
za 22/05/15

Organisator

Waar

Info

do 28/05/15 van 13:45
tot 17:45

‘Albanië, een geschenk
van de natuur’, 11-daagse
vtbKultuur-trip
Ochtendwandeling 8 km
te Duisburg
Dijlelandse
streekwandeling Hoeilaart
Dansnamiddag voor
senioren

vrij 29/05/15 om 14:00

Uitwaaitocht: Z-waai

za 30/05/15 van 19:00
tot 22:00
van 30/05/15 tot
01/06/15
zo 31/05/15 van 08:25
tot 17:00
zo 31/05/15 van 13:30
tot 18:30
zo 31/05/15

Circusconcert Jubileum
140 jaar
Kermis te Kortenberg

KH De Verbroedering

Dagtocht 22 km te
Gembes
Festivalnamiddag
jubileum 140 jaar
Kringlooptuindag en
plantenbeurs

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

016 44 81 43, www.witlooftrekkers.be

KH De Verbroedering

GC Colomba

www.verbroedering.be, gratis

Gemeente Kortenberg

Park van de Oude Abdij, Abdijdreef
22, Kortenberg

www.kortenberg.be

zo 24/05/15 van 09:30
tot 12:00
wo 27/05/15 om 14:00

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: Luchthaven Zaventem

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

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

02 759 87 19, www.witlooftrekkers.be

Toerisme Dijleland

Vertrek: Parking Bosmuseum,
Duboislaan 6, Groenendaal
GC Colomba

016 31 18 61, info@toerismedijleland.be
www.toerismedijleland.be
02 755 22 86, welzijn@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg
GC Colomba

0485 06 76 82, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be, € 8, leden: € 5
www.verbroedering.be, VVK: € 5, kassa: € 8

De Walsplein, Kortenberg

www.kortenberg.be

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur
Femma Kortenberg

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Everberg
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
burgerlijkestand@kortenberg.be 02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be 02 755 22 30
communicatie-it@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 80
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be 016 26 94 37
financien@kortenberg.be 02 755 22 50
gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be 02 759 98 28
jeugddienst@kortenberg.be 02 755 22 85
kinderopvang@kortenberg.be 02 751 43 22
meldingen@kortenberg.be 02 755 22 40
milieu@kortenberg.be 02 755 22 67
welzijnshuis (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 april gebeuren voor het juninummer, en ten laatste
op 25 mei voor het juli-augustusnummer. 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 juni 2015. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 april 2015 worden ingediend.
Voorstellen voor het juli-augustusnummer van Zoeklicht moeten ten laatste
op 25 mei 2015 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op woensdag 29 april 2015 om
14 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de
redactieraad willen bijwonen.

