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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

Dinsdag 2 juni: huisvuil en gft
Dinsdag 9 juni: pmd en gft
Vrijdag 12 juni: papier en karton
Dinsdag 16 juni: huisvuil en gft
Dinsdag 23 juni: pmd en gft
Dinsdag 30 juni: huisvuil 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
6-7 juni: Dr. Thas - 02 731 73 83
13-14 juni: Dr. Van Rossem - 0475 51 78 62
20-21 juni: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
27-28 juni: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Deze wachtdienst vindt u, van zodra gekend, op
www.kortenberg.be (Wachtdiensten / Dierenartsen).



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

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 1 juni 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
Maandag 22 juni 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. Iedere woensdag is er
spreekuur van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. in het Administratief
Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

Maandag 15 juni

Woensdag 3 juni van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep (vroeger VMW) EK-EV-ME-deel KO
02 238 96 99
Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren) 02 739 52 11 (na 16 u.)
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 016 30 13 40
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Gemeenteraad
Gemeenteraad van 4 mei 2015
• De Kortenbergse gemeenteraad is bezorgd over de mogelijke komst
van de geplande winkelcentra in Brussel en in de Vlaamse Rand
(Uplace, Neo en Docks) en de impact ervan op de Kortenbergse
kleinhandel en op de mobiliteit, de leef- en luchtkwaliteit en het
Vlaamse karakter van onze regio. De Kortenbergse gemeenteraad
besliste daarom om aan de bevoegde instanties te vragen om bij
besluitvorming over de geplande winkelcentra rekening te houden
met deze bezorgdheden.
• De gemeenteraad nam akte van de rapportering van de financieel
beheerder over de visums die verleend werden voor gemeentelijke
uitgaven van meer dan 5.500 euro exclusief btw.
• De gemeenteraad verleende een gunstig advies aan de jaarrekeningen voor 2014 van de vijf Kortenbergse kerkfabrieken.
• De gemeenteraad keurde het meerjarenplan 2015-2019 en het
budget voor 2015 van de vereniging van OCMW’s SOCiAL goed.
• De gemeenteraad besliste om opdracht te geven aan de dienstverlenende vereniging Finilek om voor rekening van de gemeente een
kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een bedrag
van 171.131,79 euro.
• De gemeenteraad keurde de toelagen voor het werkingsjaar 2015
aan verschillende raden, instellingen en verenigingen goed.
• De gemeenteraad ondertekende het convenant 2015-2019 met de
Provincie Vlaams-Brabant over de toeristische werking in de regio
Groene Gordel.
• De gemeenteraad wil tot 31 december 2018 gratis duurzaam bouwadvies aanbieden aan inwoners van Kortenberg voor woningen op
Kortenbergs grondgebied. Hiertoe keurde de gemeenteraad een
overeenkomst met Dialoog vzw goed. Dialoog vzw is een partner
van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. De gemeenteraad ging akkoord met een subsidie van respectievelijk 25 of 50 euro
per bouwadvies voor maximaal 40 bouwadviezen per jaar.
• De gemeenteraad verklaarde een statutaire betrekking vacant voor
het diensthoofd Algemene Zaken met een werfreserve van één jaar.
• De gemeenteraad keurde een beheersovereenkomst goed tussen de
gemeente en het OCMW waardoor de financiële diensten van beide
instellingen worden samengevoegd tot een geïntegreerde financiële dienst onder leiding van een gemeenschappelijk financieel
beheerder.
• De gemeenteraad legde de kernresultaten en de competenties van
de gemeenschappelijke financieel beheerder voor gemeente en
OCMW vast in een functiebeschrijving.

• In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 is bepaald dat gesubsidieerde contractuele werknemers (gesco’s) bij lokale besturen geregulariseerd moeten worden. Het organigram van gemeente en
Welzijnshuis (OCMW) werd aangepast om te voldoen aan de wetgeving.
• De rechtspositieregeling voor het gemeente- en Welzijnshuispersoneel
werd op verschillende punten aangepast, onder meer naar aanleiding
van de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden, de regularisatie van de gesco’s en diverse andere wetswijzigingen. De nieuwe rechtspositieregeling treedt in voege op 1 juni 2015.
• De gemeentediensten zullen gesloten zijn op 31 oktober 2016.
• Het arbeidsreglement voor het personeel in het gemeentelijk onderwijs van Kortenberg werd aangepast en goedgekeurd door de
gemeenteraad. Er werd een addendum toegevoegd over de preventie van psychosociale risico’s op het werk.
• De gemeenteraad keurde ook een geactualiseerd schoolreglement
goed voor het gemeentelijk onderwijs in Kortenberg.
• De Bibliotheek schakelt met ingang van 15 juni 2015 over naar het
Provinciaal Bibliotheeksysteem. De gemeenteraad keurde naar aanleiding hiervan een nieuw gebruikersreglement voor de Bib goed.
Meer info hierover vindt u op blz.18.
• De gemeente besliste om toe te treden tot diverse raamcontracten
van andere overheden met betrekking tot ICT om hier vlot gebruik
van te kunnen maken wanneer in de toekomst bepaalde producten
of diensten dienen te worden aangekocht. Het gaat meer bepaald
om de raamcontracten van de Vlaamse Overheid en van de stad
Brugge voor de aankoop van diverse ICT-producten en -diensten,
het raamcontract van de provincie Vlaams-Brabant voor levering,
installatie, systeemintegratie en onderhoudscontract rond server-,
virtualisatie-, datacenter, storage- en netwerksystemen en het
raamcontract van de Vlaamse Overheid voor strategische ICTconsultancy.
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• De gemeenteraad keurde de bestekken en ramingen voor de aankoop
van een frontmaaier en van een armklepelmaaier goed. De ramingen
bedragen respectievelijk 45.000 en 160.000 euro inclusief btw.
• De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed voor
het keuren en – indien nodig – vervangen of bijvullen van brandblusapparaten voor de gemeentelijke gebouwen. De raming
bedraagt 19.965 euro inclusief btw per jaar.
• De gemeenteraad keurde de offerte van I.W.V.B. voor de netvernieuwing van de waterleiding in de Vogelenzangstraat goed. De kostprijs
wordt geraamd op 294.238,47 euro inclusief btw. Ook zal in de
Vogelenzangstraat door Eandis het laagspanningsnet ondergronds
worden gebracht en zal de openbare verlichting er worden vernieuwd. De kost hiervoor wordt geraamd op 91.089,60 euro inclusief btw. Deze voorbereidende werken worden door Aquafin geprefinanceerd met het oog op de riolerings- en asfalteringswerken die
Aquafin nadien nog zal uitvoeren.
• De gemeenteraad heeft kennisgenomen van diverse brieven gericht
aan het kabinet van de secretaris en aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraadsleden.

• De schepen van Lokale Economie heeft aan de gemeenteraad toelichting gegeven over de stand van zaken over het onderzoek van de
markt.
• Leen Ceuppens, sinds 2004 diensthoofd van de gemeentelijke dienst
Openbare Werken, werd na te zijn geslaagd in een bevorderingsexamen door de gemeenteraad benoemd als afdelingshoofd
Grondgebiedzaken. Deze nieuwe functie past in het nieuwe organigram van de geïntegreerde diensten van de gemeente en het
Welzijnshuis (OCMW).
• Ook volgende punten werden besproken: de stand van zaken in verband met de Vierhuizenstraat, gemeentelijke informatie naar de
media met betrekking tot het te verbreden deel van de
Vierhuizenstraat, het opruimen van hondenpoep en de inrichting
van een hondenweide/losloopzone en de toestand van het SintPietersplein in Kwerps.
• Na sluiting van de zitting van de gemeenteraad werd ook een schriftelijke vraag van bewoners uit de Vogelenzangstraat en
Vierhuizenstraat behandeld.

Volgende gemeenteraad
Maandag 1 juni 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.

Openbare Werken
GEMEENTEBESTUUR

OFFICIËLE OPENING WEESBEEKPROJECT

Het Weesbeekproject - dat al uitvoerig werd toegelicht in het maartnummer van Zoeklicht - mag dan al een tijdje afgewerkt zijn, toch organiseert
het gemeentebestuur nog een officiële opening op zondag 14 juni. Dit
officiële moment zal plaatsvinden in de Kasteelstraat ter hoogte van de
nieuwe bedding van de Weesbeek. Vanaf 13 u. is iedereen er van harte
welkom om dit project mee plechtig te openen. De traditionele toespraak
en het knippen van een lintje zullen zeker niet ontbreken.
De opening zal in samenwerking met Aquafin gebeuren. Als u het evenement bezoekt, zult u - na een korte maar leuke wandeling of fietstocht - ook het afvalwaterzuiveringsstation verderop op het
Molenbeekplein kunnen bezoeken. Daar zult u in kleine groepen worden rondgeleid door de uitbaters en kennismaken met de werking van

een afvalwaterzuiveringsstation. Na de rondleiding – omstreeks 17 u.
- zult u nog kunnen genieten van een drankje en een hapje.
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Lokale Economie
GEMEENTEBESTUUR

INWONERSBEVRAGING WEKELIJKSE MARKT KORTENBERG

Er is enige commotie geweest rond de wekelijkse markt in onze
gemeente. Zo werd zelfs gesteld dat de markt zou worden afgeschaft.
Niets is minder waar.
Wel is het zo dat het gemeentebestuur, bij aanvang van de nieuwe legislatuur, vragen kreeg van jonge gezinnen om de markt te organiseren op een
weekdag die voor iedereen zou kunnen passen. Veel tweeverdieners kunnen niet naar de markt op een weekdag, ze zijn immers aan het werk.
Het bestuur beloofde om deze vraag ernstig te onderzoeken en nam het
daarom ook op in het beleidsplan.
Hoewel er in Kortenberg een voldoende aanbod is aan dagelijkse producten, blijft het gezellig om een markt te bezoeken. De markt is een
uniek winkelsysteem met een sociaal en gezellig karakter.
Kortenberg kan hierin zelfs een stapje verder gaan! We kunnen een ruimer publiek aantrekken door verschillende concepten te combineren.
Wat zou u ervan vinden indien we lokale handelaars en verenigingen bij
de markt zouden betrekken? Zo zouden verenigingen tijdens de lente- en
zomermaanden bijvoorbeeld een tent en terrasje kunnen zetten en drankjes aanbieden of een springkasteel voor de allerkleinsten plaatsen.
Ook de lokale handelaar zou promotie voor zijn zaak kunnen maken.
Onze inwoners vinden niet altijd hun weg naar de interessante zaken in
de deelgemeenten. Naamsbekendheid is belangrijk bij het uitbouwen
van een zaak. Het bestuur wil de lokale economie en de verenigingen
steunen, de markt wordt een beleving voor jong en oud.

Uw persoonlijke gegevens:
U bent een
m Man
m Vrouw
Voornaam: .........................................................................................

Het introduceren van een nieuw concept brengt enkele praktische
gevolgen met zich mee.
Niet alleen zal er intensief met de verenigingen en handelaars moeten
gepland worden, maar ook de concrete organisatie van de marktdag
moet herbekeken worden. Het is de bedoeling om een zo ruim mogelijk
publiek te bereiken, iedereen moet immers de kans krijgen om als klant
of als handelaar/vereniging te participeren.
De concrete uitwerking van het concept kan alleen geïnitieerd worden
indien er genoeg draagvlak is bij onze inwoners. Het is zeker niet de
bedoeling van het gemeentebestuur om eenzijdige beslissingen te
nemen.
Daarom vernemen we graag wat uw visie is. Hoe staat u tegenover dit
concept? Door het invullen van de enquête geeft u mee vorm aan onze
gemeente. Uw mening zal bepalend zijn om het concept en de concrete
marktdag verder uit te werken. Hieronder vindt u dan ook een enquêteformulier waarvan we u zouden willen vragen om het in te vullen en
te bezorgen aan de Dienst Lokale Economie, De Walsplein 30, 3070
Kortenberg en dit uiterlijk op 30 juni 2015. Het is daarbij verplicht om
uw persoonlijke gegevens in te vullen om de objectiviteit van de
enquête te kunnen garanderen.
De enquête invullen kan ook digitaal, op www.kortenberg.be (Lokale
Economie). Alleen enquêtes ingevuld door meerderjarige inwoners van
Kortenberg worden in aanmerking genomen.

Uw leeftijd: ............................... jaar
Naam:................................................................................................

Gaat u naar de markt in Kortenberg?
m Ja
m Neen
Indien u niet naar de markt gaat, waarom niet?
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Op welke dag zou u liefst naar de markt gaan in Kortenberg?
m Donderdag
m Avond in de week

m

Zaterdag

m

Zondag
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Burgerzaken
GEMEENTEBESTUUR

HEBT U VAKANTIEPLANNEN?

Het is erg belangrijk dat u vooraf controleert of u de juiste identiteitsdocumenten bezit. We zetten ze hier nog even allemaal op een rijtje.
Hou zeker rekening met de wachttijd voor de aanmaak van de verschillende documenten:
Kids-ID:
• voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar
• aanvragen een maand voor de afreisdatum
• kostprijs: € 6,10
• 3 jaar geldig
• 1 pasfoto met witte achtergrond meebrengen
• het kind moet de ouder vergezellen bij de aanvraag

Elektronische identiteitskaart:
• voor Belgen vanaf 12 jaar
• aanvragen een maand voor de afreisdatum
• kostprijs: € 18,20
• 10 jaar geldig voor personen vanaf 18 jaar
• 6 jaar geldig voor personen van 12 – 18 jaar
• 1 pasfoto met witte achtergrond meebrengen
• de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden
Paspoort (reispas):
• voor alle Belgen die naar een land reizen waar een paspoort vereist
is
• aanvragen ten laatste 7 werkdagen voor de afreisdatum
• kostprijs: € 73 (volwassenen) – € 43 (kinderen tot de leeftijd van 18
jaar)
• 7 jaar geldig voor volwassenen
• 5 jaar geldig voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar
• 1 pasfoto - tanden mogen niet zichtbaar zijn
• de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden (minderjarige kinderen moeten vergezeld zijn van minstens één van de ouders)
Om zeker te zijn dat u over de juiste identiteitsdocumenten beschikt
kunt u terecht op www.diplomatie.be. U kunt daar per land controleren
welke reisdocumenten u nodig heeft om het land te kunnen bezoeken.
Meer info:
Dienst Burgerzaken
burgerzaken@kortenberg.be
02 755 22 30
www.kortenberg.be (Leven en samenleven/Reizen)

Een pasfoto moet aan de volgende voorschriften voldoen:
• formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 35 mm)
• in vooraanzicht getrokken (dus niet schuin of in profiel)
• met een witte achtergrond
• voorhoofd, ogen, wangen, kin en neus moeten onbedekt zijn
• zonder hoofddeksel of sjaal (anders moet een attest van de erkende religieuze overheid of een medisch attest voorgelegd worden)
• voor de aanvraag van een paspoort mogen de tanden niet zichtbaar zijn op de foto
• de Kortenbergse fotografen hebben de nodige voorschriften ontvangen waaraan pasfoto's moeten voldoen
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Ruimtelijke Ordening
VERLUCHT UW WONING!
In elke woning zijn vocht en vervuilde lucht aanwezig. Door dagelijkse
handelingen en leven komt er per dag 10 à 15 liter vocht vrij. Het is noodzakelijk het binnen geproduceerde vocht en de vervuilde lucht naar buiten
af te voeren. U kunt dit doen door te ventileren. Dit is het constant aan- en
afvoeren van lucht.
Veel bestaande woningen, waaronder ook huurwoningen, hebben echter
geen ventilatiesysteem of ze hebben enkel een luchtafzuiging in de badkamer. In dat geval is verluchten dé boodschap. Verluchten is het openzetten van de ramen en/of deuren die in contact staan met de buitenlucht.
Zo creëert u een korte, maar grote ‘frisse’ luchtstroom.
Gevolgen van slecht verluchten:
• De lucht in uw woning is ongezond en vuil. Hierdoor kunnen klachten
zoals hoofdpijn ontstaan.
• Slecht verluchten kan condens met zich meebrengen.
• Bij een langdurige situatie van slechte of geringe luchtstroom ontstaat
schimmelvorming.

Tips bij het verluchten van uw woning:
• Zorg voor tocht: zet twee ramen tegenover elkaar open zodat er een
luchtstroom ontstaat.
• Open de ramen volledig gedurende 15 minuten en dit tweemaal per
dag, dit kost minder energie dan een constante ventilatie door een
kleine opening of kier. Let op: ramen op kip zetten is niet voldoende
om te verluchten!
• Het is niet de bedoeling ramen en deuren de hele dag te laten open
staan. Doet u dat wel dan koelen de wanden af of wordt er vocht van
buiten naar binnen gehaald.
• Wees creatief met verluchten, niet alle ramen gaan open!
• Denk ook aan de veiligheid, niet alle deuren kunnen geopend worden!
• Hebt u open gastoestellen? Verlucht dan extra wegens het gevaar voor
CO-vergiftiging!
• Zwarte schimmelvorming is een signaal dat er meer verlucht moet
worden.
Contacteer voor meer informatie het woonloket van Woonwijzer
Midden-Brabant. Woonwijzer is bereikbaar op 0496 12 86 64 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Iedere woensdag is er
spreekuur van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum
(dienst Ruimtelijke Ordening).
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Milieu
EEN SPEELWEIDE OM TE ‘KOESTEREN’
GEMEENTEBESTUUR

Opening op zondag 21 juni

In de De Costerstraat in Everberg heeft de gemeente in samenwerking
met IGO een nieuwe speelweide aangelegd. Spelen en de natuur een
handje toesteken, het gaat perfect samen. Met een sleedoornhaag en
een bloemenweide maken we heel wat natuurwinst. De sleedoornpage, een vlindertje dat ook een koesterbuur is van de gemeente, zal
helemaal aan zijn trekken komen.
En spelen? Kinderen kunnen er naar hartenlust ravotten op het open
middenveld en ook tussen de natuurlijke spelelementen. Of het toch
rustiger houden en de wonderen der natuur observeren bij het insectenhotel en het smulbosje. Terwijl de kinderen zich amuseren kunnen
de ouders genieten van het uitzicht op het landelijke Everberg. Iedereen,
jong en oud, is jaar in jaar uit welkom op deze rust- en speelplek.
Kom dus samen met het gemeentebestuur het glas heffen ter gelegenheid van de feestelijke opening op zondag 21 juni om 10 u. in de De
Costerstraat. Er is tot 12 u. doorlopend kinderanimatie en een koesterkermis met volksspelen in het thema van de koesterburen!

GEMEENTEBESTUUR

TERUGBLIK ZWERFVUILACTIE 2015

Gezamenlijke inspanning voor een zwerfvuilvrij Kortenberg
Naar jaarlijkse gewoonte is er weer een grote zwerfvuilactie gehouden
in onze gemeente. Van 9 tot 15 maart hebben tal van zich vrijwilligers
ingezet om het zwerfvuil dat langs onze wegen, in de bermen, in de
parken, … rondslingert op te ruimen. Bijna het hele grondgebied van
Kortenberg is aangepakt met als resultaat dat er 840 kg zwerfvuil is
opgeraapt.
Het gemeentebestuur wil alle vrijwilligers heel hard bedanken voor hun inzet!

Inschrijving gewenst via milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18.
Het Intergemeentelijk Natuur- en Landschapsproject is een initiatief
van de Provincie Vlaams-Brabant, de deelnemende gemeenten en IGO.
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REGLEMENTERING ROND SNOEIEN

Snoeien is voor de één een klus, voor de andere een kunst. Soms is het
verplicht: naar het openbaar domein toe en tussen buren.
Wanneer verplichting tot snoeien naar openbaar domein toe
Eigenaars van bomen en planten zijn verplicht die te snoeien zodat
geen tak op minder dan 2,50 m boven de openbare weg uitsteekt.
Boven die hoogte en tot maximum 5 m moeten de takken afgesneden
worden zodat hun uiteinde minstens 0,50 m ten opzichte van de boordsteen van het trottoir inspringt (bij afwezigheid van een trottoir geldt
deze regel eveneens voor de gelijkgrondse of verhoogde berm). De
uitstekende gedeelten moeten steeds verwijderd worden op eenvoudige vordering van de politie.
Wanneer verplichting tot snoeien tussen buren
Degene over wiens eigendom takken van bomen van een nabuur hangen, kan de nabuur verplichten die takken af te snijden. Degene op
wiens terrein wortels doorschieten, mag deze zelf weghakken. In de
regel geldt dat hoogstammige bomen op minstens 2 m van de scheiding moeten geplant worden, andere bomen en hagen mogen op 50
cm van de scheiding staan.
Waarheen met uw snoeiafval
Snoeihout kunt u hergebruiken in een mooie takkenwal of takkenril: u
stapelt het snoeihout tussen palen van bijv. kastanjehout. U kunt het
ook verhakselen en gebruiken als bodembedekking, in een snipperwand (tussen draadnet met maasbreedte 7,5 cm) of bij het thuiscomposteren.

Drie keer per jaar is er een huis-aan-huis-ophaling voor snoeihout. Het
gaat dan enkel om takken en stammetjes met een maximale diameter
van 10 cm en een lengte van minimaal 50 cm en maximaal 2 m.,
samengebonden met natuurtouw. Een pakket mag maximaal 25 kg
wegen. Het is niet toegestaan snoeihout verpakt aan te bieden (bijvoorbeeld in kartonnen dozen of plastic zakken).
Snoeihout (en haagscheersel) kunt u als gratis fractie ook kwijt via het
containerpark. Wortels en stronken horen niet bij het snoeihout: zij
horen tot de betalende fractie op het containerpark.
Haagscheersel en versnipperd snoeihout kunt u via de GFT-bak afvoeren (DifTar-systeem, betalend). Grof, ongesnipperd snoeihout hoort
niet in de GFT-bak
Minder snoeien
Weet dat snoeien gelijk staat met groeien, en dus opnieuw snoeien...
Hoe sterker u snoeit, hoe sterker de plant wil terugkomen. Vooral de
wintersnoei (ongeveer van november tot midden maart) leidt tot sterke
groei in het volgend seizoen. Zomersnoei (ongeveer eind juni tot september) leidt tot minder groei achteraf en kunt u inzetten om de plant
in vorm te houden.
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WORD HAAGDONOR EN VERGROOT DE HOOP!
Hebt u een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan bent u één
van de vele Vlamingen die in het bezit zijn van een plant die
levens kan redden. Een taxushaag bevat immers de grondstof
die nodig is voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag
wordt één chemotherapie gewonnen. Bovendien brengt de
taxus geld op, dat EcoWerf aan de nationale borstkankercampagne vzw Think-Pink schenkt.
Vergroot de Hoop strijdt ook dit jaar tegen kanker, samen met
uw containerpark. Het enige wat u moet doen, is uw taxushaag snoeien tussen 15 juni en 31 augustus en het jonge
snoeisel zonder aarde, onkruid of ander bladafval gratis doneren in het containerpark. Eenvoudiger kan het niet en tegelijk
vergroot u de hoop voor heel veel kankerpatiënten.

Meer info:
www.think-pink.be
www.vergrootdehoop.be

Alle informatie over haagdonatie vindt u op www.ecowerf.be.
Hebt u een taxushaag van minstens 40
meter, maar bent u niet in de mogelijkheid ze zelf te snoeien? Surf naar
www.vergrootdehoop.be om uw haag
gratis te laten snoeien ten voordele van
Vergroot de Hoop.
Vergroot de hoop.
Verklein de kanker.

EEN TEEK? NEEM ‘M BEET!
Teken zijn kleine, bruinzwarte, spinachtige parasietdiertjes die
zich voeden met het bloed van mensen en dieren. De meeste
tekenbeten komen voor in de periode maart tot oktober.
Een beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos, maar als
de teek besmet is met de Lyme-bacterie kunt u er wel ziek van
worden. Het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme is
een rode of blauwachtige ringvormige vlek op de plaats van de
tekenbeet.
Als u in het groen bent geweest, controleer uzelf dan grondig op
teken of laat iemand anders de plekken controleren die u zelf niet
goed kunt zien.
Teken verwijderen doet u best met een speciale tekenverwijderaar of met een pincet met dunne uiteinden. Trek zachtjes met
een lichte draaibeweging ter hoogte van de kop van de teek en
zo dicht mogelijk op uw huid. Trek nooit aan het achterlichaam,
want dan kan ze in tweeën scheuren. Ontsmet de wonde achteraf met ontsmettingsalcohol (niet vooraf!) en noteer de
datum van de tekenbeet in uw agenda. Dat kan nuttig zijn als u
een arts moet raadplegen.

Wanneer gaat u naar de huisarts?
• Als u de teek niet helemaal hebt kunnen verwijderen
• Als u rode vlekken, hoofdpijn en/of pijn in de armen of
benen krijgt na de tekenbeet
• Als u hoge koorts en griepsymptomen krijgt tijdens/na een tekenbeet
Gaat u wandelen, spelen of sporten in de natuur, dan kunt u tekenbeten gemakkelijk voorkomen:
• Draag gesloten schoenen
• Draag een lange broek en lange mouwen en stop uw broekspijpen in uw
sokken
• Teken kruipen vaak op uw hoofd. Draag daarom een pet als extra bescherming
• Blijf weg van struikgewas en hoog gras. En blijf zo veel mogelijk op de paden
• Gaat u naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen, dan kunt u uw
huid insmeren met insectenwerende middelen op basis van DEET.
Meer info: www.gezondheidenmilieu.be/teek
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WEEK VAN DE BIJ VAN 1 TOT 5 JUNI
Zonder bijen een lege
winkelkar
Bestuiving door insecten
is noodzakelijk voor meer
dan 75 % van de voedingsgewassen.
Honingbijen, solitaire
bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen,
appelen, braambes,
framboos en mango.
Ook groenten zoals
courgette, paprika, avocado zouden verdwijnen zonder de bij. Minder voor de hand liggend: ook koffie,
zonnebloemolie en mosterd zijn vanaf dan verleden tijd.

Wat kunt u eraan doen?
• Geef de natuur alle kansen: laat bijvoorbeeld een haag verwilderen
en bloeien. Ruim niet steeds alles perfect op. Wilde hoeken zijn ideaal voor (solitaire) bijen om nesten te bouwen.
• Kies voor bijvriendelijke planten: gebruik planten met enkelvoudige
bloemen. Ze leveren meestal meer nectar en stuifmeel op voor
insecten. Plant bomen en struiken aangepast aan de bodem en het
klimaat van onze streek.
• Stop met het gebruik van chemische middelen in huis en tuin. Het
is niet goed voor de bijen, de biodiversiteit in het algemeen en ook
niet voor uw eigen gezondheid.
• Wilt u het bijen echt gemakkelijk maken, bouw dan eens een bijenhotel. Leuk en niet moeilijk!
• Maak in de winkel bewuste keuzes: kies voor bioproducten, die zijn
gegarandeerd bijvriendelijk.

Maar er is slecht nieuws, want twee van de oorzaken voor bijensterfte
zijn onze schuld: de kwalitatieve en kwantitatieve afname van een
geschikt leefmilieu en het gebruik van pesticiden door de mens.

Meer info:
www.lne.be (Campagnes / Week van de bij)
www.zonderisgezonder.be
Website van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond: www.konvib.be

CAMPAGNE GEZOND UIT EIGEN GROND
Tips voor gezonde groenten en eieren uit eigen tuin
Met de groeiende belangstelling voor duurzaam leven en gezonde voeding, zit ook het tuinieren in
Vlaanderen in de lift. Zelf kippen houden en groenten kweken is weer hip. Voor gezonde groenten
en eieren neemt u wel best enkele adviezen in acht want wanneer er vervuiling in de tuin aanwezig is, kan die ook via de voeding in de mens terecht komen.
Gezonde tuingrond
Een gezonde tuin begint bij een gezonde grond: een vruchtbare bodem zonder vervuiling. Als u
twijfelt of uw tuingrond wel gezond is, doet u de test op www.gezonduiteigengrond.be. Met
enkele eenvoudige vragen controleert u de bodemvruchtbaarheid, de voorgeschiedenis en de
omgeving van uw perceel. Als alles in orde is, kunt u aan de slag. Als u het advies krijgt om uw
grond in een labo te laten onderzoeken, legt de website stap voor stap uit hoe dat moet.
Gezonde kippen en eieren
Kippen die gezond leven en eten, leggen ook gezonde eieren. Zorg daarom voor een goede kippenren en aangepast voedsel. Het kippenvoer legt u bij voorkeur in een eetbak in het hok en niet buiten op de grond.
Zaai ook gras in uw kippenren, zo pikken kippen minder (vervuilde) grond op.
Meer tips rond gezond tuinieren en kippen houden:
www.gezonduiteigengrond.be
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Welzijnshuis
EEN PERSONENALARMTOESTEL, EEN HULPMIDDEL OM LANGER THUIS TE BLIJVEN
De angst om te vallen beïnvloedt sterk de levenskwaliteit en de mate van
onafhankelijkheid van ouderen. Soms hebt u hulp nodig en bent u niet
meer in staat om die hulp in te roepen. Stel u voor: u bent gevallen en u
kunt niet meer rechtstaan. Het telefoontoestel staat vlakbij, maar is voor u
onbereikbaar. Wat nu? Met het personenalarmsysteem komt u met één
druk op een knop automatisch bij een alarmcentrale terecht die dag en
nacht bemand is. De medewerker van de centrale beantwoordt uw
oproep in minder dan één minuut. Door het microfoontje aan het alarmtoestel kunt u een gesprek voeren met deze medewerker. Zo kunt u
onmiddellijk uitleggen wat er aan de hand is. Deze medewerker zal
iemand uit uw nabije omgeving verwittigen. U bepaalt zelf welke personen gecontacteerd kunnen worden of welke instructies gevolgd moeten
worden. Als de medewerker u niet kan horen, omdat u te ver van het
toestel verwijderd bent, roept hij onmiddellijk de door u aangewezen
personen op. Hij blijft met u in contact tot de opgeroepen persoon bij u is
aangekomen en alles weer in orde is.

oog gehouden. Als de batterijen te zwak zijn,
zal de centrale dit melden.
De plaatsing van een personenalarmtoestel kan
aangevraagd worden door senioren die slecht
te been zijn (of hun familieleden) en die zichzelf niet kunnen helpen als zij vallen of onwel
worden. De toestellen worden per maand verhuurd. De huurprijs is afhankelijk van het inkomen. Indien u hierover meer
informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Geert Gevers van het
Lokaal Dienstencentrum. Hij maakt dan een afspraak en komt bij u thuis
langs. Het toestel kan direct geplaatst worden. Voor het huisbezoek legt u
de volgende zaken klaar: identiteitskaart, bewijs van alle inkomsten, doktersattest, kadastraal inkomen onroerende goederen, lijst met namen,
adressen en telefoonnummers van de contactpersonen (maximum vier)
en de gegevens van de huisarts.

Een personenalarmtoestel wordt aangesloten op de telefoonlijn en een
stopcontact. U krijgt ook een klein zendertje dat u rond de hals of pols
draagt. Zo hebt u dat altijd binnen handbereik. Zelfs als de stroom uitvalt, werkt het vaste toestel nog een tijd verder op batterijen. De centrale krijgt een melding dat er een stroomuitval is en doet dan het
nodige. Ook de werking van de batterijen wordt van op afstand in het

Meer info:
Geert Gevers
Lokaal Dienstencentrum (OC Berkenhof),
Beekstraat 25, Kortenberg
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
0491 996 224

BELEEF EEN DAG ALS ZORGBEHOEVENDE IN NOAH KORTENBERG
Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorger staan op zondag 21 juni van 14 tot 17 u.
de deuren van het dagverzorgingshuis NOAH Kortenberg op de Leuvensesteenweg 190 voor
u open. Naast een warme kennismaking kunt u er ook een unieke inleefsessie meemaken!
Wilt u zelf eens ervaren hoe het voelt om zorgafhankelijk te zijn? Wilt u weten hoe het voelt
om te leven met een beperking? Kom en ontdek dan het inleeftraject dat is opgebouwd rond
een aantal zintuigelijke beperkingen (proeven en voeding, zicht, tastzin, gehoor en evenwicht). Kom en beleef!
NOAH Kortenberg is een dagverzorgingshuis.
Geen groot dagopvangcentrum, maar een
kleinschalige vorm van dagverzorging (maximaal 6 à 8 personen). Als zorgbehoevende kunt u er terecht voor
de nodige persoonsverzorging (haar- en baardverzorging, een bad of douche nemen,...) en toffe activiteiten
(gezelschapsspel, film, een cake bakken,…). Of gewoon ook lekker niets doen. NOAH biedt vooral een sfeer
van rust en gezelligheid.
Familiehulp is er ook voor de mantelzorger!

Zoeklicht · Kortenberg
juni 2015

13

Lokaal Dienstencentrum
INFOAVOND GENERISCHE GENEESMIDDELEN
Een generisch geneesmiddel bevat dezelfde werkzame stoffen als een
oorspronkelijk op de markt gebracht geneesmiddel. Tijdens deze infosessie over generische geneesmiddelen krijgt u een antwoord op de
volgende vragen:
• Hoe komt het dat zij goedkoper zijn?
• Worden ze door hetzelfde bedrijf gemaakt?
• Hebben zij dezelfde werking?
• Is deze medicatie in België aanvaard door het RIZIV?
• Wat zijn voorbeelden van generische geneesmiddelen?
De infoavond wordt georganiseerd door 55plus Kortenberg en het
Lokaal Dienstencentrum.
Gastspreker is Wim Moons, voorzitter van de Welzijnsraad.

Praktisch
Maandag 15 juni van 19.30 tot 20.30 u.
OC Berkenhof, Cultuurzaal
Gratis
Inschrijven vóór 10 juni via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224 of bij 55plus Kortenberg

MANTELZORGONDERSTEUNING
In juni organiseert het Lokaal Dienstencentrum een tweede ondersteuningsmoment voor mantelzorgers. De zorg voor een zorgbehoevend
familie- of gezinslid vraagt veel inspanning van u en brengt heel wat
fysieke, emotionele, sociale of organisatorische problemen met zich
mee. Via ondersteuningsmomenten voor mantelzorgers wil het Lokaal
Dienstencentrum u de noodzakelijke ondersteuning bieden en aandacht geven aan de problemen die u ervaart.

Voor deze tweede samenkomst is het thema ‘er even tussenuit als mantelzorger’. Tijdens het eerste gedeelte krijgt u info over alle mogelijke
diensten waarop u een beroep kunt doen als u er zelf even tussenuit
wilt. Er is immers een heel gamma aan dergelijke diensten: dagopvang,
nachtopvang, kortverblijf, zorgvakanties, … In het tweede gedeelte
krijgt u de kans om zelf uw verhaal te vertellen en uw problemen en
vragen naar voor te brengen.

Praktisch
Donderdag 18 juni van 13.30 tot 15.30 u. of van 19 tot 21 u.
OC Berkenhof, Lokaal B 1.6
Gratis
Inschrijven vóór 17 juni via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224

Zoeklicht · Kortenberg
juni 2015

14

Politie
Welzijn
RESULTATEN ‘SAMEN TEGEN INBRAAK!’
In het kader van de strijd tegen inbraken organiseerde de politiezone
Herent-Kortenberg van begin november 2014 tot eind februari 2015
het project ‘Samen Tegen Inbraak!’. Hieronder vindt u een korte toelichting over het project en de belangrijkste resultaten.
Inhoud project
In de eerste plaats werden er bijkomende operationele acties op het
terrein georganiseerd door de politiezone (onder andere in samenwerking met andere politiezones en de federale politie). Het ging meer
bepaald om controles van voertuigen en om controleacties aan treinstations. Ook werd de aanwezigheid van de politie in inbraakgevoelige
wijken verhoogd.
In de tweede plaats werd de bevolking gesensibiliseerd om verdachte
handelingen onmiddellijk te melden via het nummer 101, om eenvoudige preventietips toe te passen en om gratis diefstalpreventief advies
bij de politiezone aan te vragen. Dit gebeurde aan de hand van flyers,
affiches en de verdeling van 15.000 broodzakken (begin december)
onder de bakkers van Herent en Kortenberg. De politiezone maakte ook
gebruik van een persoonlijke aanpak, waarbij er op 9 en 11 december,
mede in het kader van de nationale actiedag ‘1dagniet’ bij 288 verschillende woningen werd aangebeld. Er werden in totaal 179 gesprekken
over inbraakpreventie gevoerd.
‘Samen Tegen Inbraak!’ levert positieve resultaten op
Het aantal inbraken (inclusief pogingen) op het grondgebied van politiezone HerKo tijdens de periode november 2014 tot en met februari
2015 daalde met 18% ten opzichte van dezelfde maanden in de
periode 2013-2014 (van 120 naar 98 feiten). En ook ten opzichte van
dezelfde periode in 2012-2013 is er een daling, met name 23% (toen
waren er 128 feiten).

Wat het aantal diefstalpreventieve adviezen betreft, zien we een sterke
stijging (meer dan het dubbele ten opzichte van dezelfde periode vorig
jaar: van 23 naar 53) van het aantal diefstalpreventieve adviezen dat
daadwerkelijk preventief (dus vóór er sprake is van slachtofferschap)
werd aangevraagd. Het merendeel van deze adviezen op aanvraag zijn
het gevolg van de huisbezoeken die op 9 en 11 december 2014 werden
gehouden.

Het aantal meldingen inzake verdachte handelingen is in de maanden
december en januari gestegen ten opzichte van dezelfde maanden
vorig jaar. Het totaal aantal meldingen gedurende de periode november
- februari is ongeveer hetzelfde als het voorbije jaar, maar wel hoger
dan in 2012-2013 (16%).

Bovenstaande cijfers zijn positief. Blijvende inspanningen in
de strijd tegen inbraken zijn echter nodig. Hierbij is uw
medewerking van belang: meld verdachte handelingen
onmiddellijk via het nummer 101 en schenk voldoende aandacht aan inbraakpreventie!
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SNELHEIDSMETINGEN EN –ACTIES APRIL
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

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

50 km/u.

698

55 km/u.

12 %

Hertog Jan II-laan (beide richtingen)

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

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste voertuigen

Nederokkerzeelsesteenweg

50 km/u.

219

6,4 %

Wijnegemhofstraat

50 km/u.

189

14,8 %

Sterrebeeksesteenweg

50 km/u.

601

6,7 %

Leuvensesteenweg

50 km/u.

2.340

6,4 %

Zavelstraat

50 km/u.

2.499

7,3 %

Molenstraat

50 km/u.

94

5,3 %

Prikbord
Dank je! Jij helpt helpen!
Dankzij jouw steun tijdens de
14-daagse stickeractie kan het
Rode Kruis nóg meer en nóg beter
helpen in jouw buurt!
Rode Kruis-Kortenberg
www.kortenberg.rodekruis.be

© Studio 100 Animation/ASE Studios
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GEMEENTEBESTUUR

OPENBARE VERKOOP BIJ DE GEMEENTELIJKE WERKPLAATSEN

Op maandag 8 juni organiseert de gemeente Kortenberg om 13 u.
een openbare verkoop in de Engerstraat 172 te Erps-Kwerps
(Gemeentelijke Werkplaatsen).
Worden verkocht:
• lichte vrachtauto Toyota Dyna
(detail te verkrijgen bij de
gemeentelijke werkplaatsen)
• verfmachine
• twee containers van 10 m³ waarvan de bodemplaten gedeeltelijk
zijn weggeroest
• fietsen
Biedingen voor de lichte vrachtauto, de
verfmachine en de containers moeten
gebeuren door middel van een bod
onder gesloten omslag (voor elk bod
een aparte omslag), gericht aan de
dienst Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, 3071 Erps-Kwerps.

De bieding met vermelding van de contactgegevens van de bieder
moet worden geschoven in een gesloten omslag. De gesloten omslag
moet de gemeentelijke werkplaatsen bereiken ten laatste op vrijdag
5 juni 2015. De opening van de omslagen gebeurt op maandag 8 juni
om 13 u. waarna het voertuig en/of de machine worden toegewezen
aan de meestbiedende. Indien de geboden prijzen niet marktconform
zijn, behoudt de gemeente zich het recht voor om de biedingen te weigeren.
Alle materiaal moet volledig betaald zijn voor het mag worden meegenomen. Het materiaal moet afgehaald worden binnen de twee weken.
Betaling moet contant ter plekke gebeuren.

Meer info:
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, 3071 Erps-Kwerps
02 759 98 28 of gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be
Bezichtiging voertuig: dinsdag 2 juni 2015 en donderdag 4 juni
2015, telkens van 13 tot 15.30 u.

GA OP SCHATTENJACHT EN WIN EEN MOOIE PRIJS!
Interleuven blaast dit jaar 50 kaarsjes uit en wil dat niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Interleuven is als intergemeentelijke vereniging
actief op het vlak van bedrijventerreinen, woonprojecten, ruimtelijke
ordening, GIS, milieu, preventie, ontwerp en realisatie van gebouwen,...
Het ondersteunt de lokale besturen van het arrondissement Leuven en
stimuleert mee de duurzame ontwikkeling van de streek.
Speur mee!
Tussen 15 juni en 15 oktober kunt u op schattenjacht in elk van de
30 gemeenten van het arrondissement Leuven: van Aarschot tot
Zoutleeuw, van Kortenberg tot Landen, van Diest tot Tervuren, ...
U kunt een mooie prijs winnen en u ontdekt mooie en onverwachte
plaatsjes in uw regio. Vind de verborgen schatten terug en ontdek
enkele realisaties van de afgelopen 50 jaar. Echte avonturiers kunnen op
jacht naar de superschat, deze vindt u terug na een mooie wandeltocht.
Speel samen met uw vrienden, familie of clubleden en daag hen uit om
de meeste schatten te vinden.

Hoe meespelen?
Registreer u vanaf 15 juni via www.interleuven.be
en ontvang uw persoonlijke speelnummer via
e-mail. Ga op pad met het spelboekje (af te halen
aan de UiTbalie in de Bib of te downloaden op www.
interleuven.be) of met een wandel-gps, tablet of
smartphone (gps-coördinaten kunnen worden
gedownload op www.interleuven.be). Los het raadsel op en vind de schat, noteer uw speelnummer op het papier in het
filmrolletje en leg het terug op exact dezelfde plaats als waar u het vond.
Smaakt dit naar meer? Ga dan op zoek naar de volgende! Hoe meer
gevonden schatten, hoe meer kans op één van de prijzen.
Bekijk ook het filmpje op www.interleuven.be.
Wat kunt u winnen?
De prijzenpot bevat een elektrische fiets, een stadsfiets en een plooifiets. Hebt u de superschat gevonden? Dan maakt u kans op een tablet.
De winnaars krijgen hun prijs overhandigd op de jubileumviering die
plaatsvindt in Leuven op 27 november 2015.
Veel succes bij het speuren!

APRIL IN BEELD
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Foto: Liesbeth Verhulst

1-4 	Ondanks het gure weer kwamen er op 1 april heel wat kinderen spelen en ravotten op de Buitenspeeldag in Meerbeek. Ze konden zich een
hele namiddag amuseren met onder andere kampen bouwen, schminken, kooivoetballen, kubbsspelletjes en volksspelen. Goed gespeeld!
5	
Het Welzijnshuis Kortenberg opende op 1 april na grondige renovatie een extra doorgangskamer om personen op te vangen.
6 	Kindjes aan de slag tijdens de workshop ‘tuinieren met je kleinkind’ op dinsdag 7 april op de site Colomba.
7-8 	Tijdens de eerste week van de paasvakantie genoten de kleuters van het prachtige weer tijdens het kleutersportkamp. Na afloop kregen ze
een kabouterdiploma voor hun inzet.
9-10 	Concentratie tijdens de sprong op de kleine trampoline! Als afsluiter van het turnkamp toonden de deelnemers hun ouders wat ze die week
geleerd hadden. Na de show kregen ze allemaal een welverdiend turndiploma.
11 	Tijdens de Alles Kids-feesten op zaterdag 11 april werd Speelpleinwerking Alles Kids omgetoverd tot een echte ruimte-academie. Kinderen
konden er proeven van het astronaut zijn en leefden zich uit met de wetenschappelijke proefjes en spelletjes.
12 	Tijdens de paasvakantie gingen de kinderen creatief aan de slag tijdens de creastage ‘Panamarenko’. Tekenen, knippen, zagen, timmeren,…
alle technieken kwamen aan bod om tot de gekste installaties te komen.
13-14	De Erfgoeddag op zondag 26 april lokte meer dan 350 bezoekers naar het Erfgoedhuis voor de expo met als thema ‘Erf!’.
15 	Tijdens de Digitale Week schaafden Kortenbergse inwoners hun digitale kennis bij in een aantal workshops en infosessies in de raadzaal van
het Administratief Centrum (foto) of de Bib.
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DE BIB SLUIT AAN BIJ HET PROVINCIAAL BIBLIOTHEEKSYSTEEM

Op maandag 15 juni maakt de Bib de overstap naar Bibliotheeknet
Vlaams-Brabant, het provinciaal bibliotheeksysteem.
Deze overstap levert je als bezoeker heel wat voordelen op. Met je
nieuwe lidkaart zal je immers niet alleen in de Bib van Kortenberg
terechtkunnen, maar ook in 39 andere Vlaams-Brabantse bibliotheken
die al bij het net zijn aangesloten (onder andere Leuven, Zaventem,
Herent en Bertem). Dat aantal zal in de toekomst nog groeien. Lidgeld
betaal je in slechts één van die bibliotheken.
Via de catalogus krijg je inzage in de catalogi van alle aangesloten
bibliotheken. Die bevat ook korte inhouden, covers, recensies, lees- en
luistertips en auteursbiografieën. Bij de beschrijving van de cd’s kan je
zelfs muziekfragmenten beluisteren. Bibliotheekmaterialen beoordelen
en taggen, lijstjes met ontdekkingen aanleggen, zelf recensies schrijven
en zoekresultaten delen met andere platformen zoals Facebook en
Twitter: het wordt allemaal mogelijk.
Via de online tool ‘Mijn bibliotheek’ maak je in slechts enkele stappen
een persoonlijk profiel aan. Zo kan je zelf de uitleentermijn van je materialen verlengen en exemplaren reserveren en dit in álle
Bibliotheeknetbibliotheken waarvan je lid bent. Ook kan je de lidmaatschappen van jouw gezinsleden aan dit profiel koppelen: zo krijg je in
één oogopslag een overzicht van alle geleende materialen en uitleentermijnen, waardoor boetes makkelijk vermeden kunnen worden.

Je zal voortaan 15 materialen
per lidkaart kunnen ontlenen, waarbij het niet uitmaakt of het nu om boeken,
cd’s, dvd’s, tijdschriften of
strips gaat. Daarnaast blijft
de vroegere service uiteraard
gewoon bestaan. Zo zal je nog altijd materialen uit andere bibliotheken
kunnen aanvragen en via e-mail op de hoogte gebracht worden wanneer je uitleentermijn bijna is verstreken.
Alle bibliotheekleden die hun e-mailadres hebben doorgegeven, hebben
intussen een e-mail ontvangen met praktische informatie. Die informatie
is ook op papier terug te vinden aan de infobalie in de Bib.
Om de overstap vlot te laten verlopen, zal de Bib gesloten zijn van
vrijdag 5 tot en met zaterdag 13 juni.
De Bibliotheeknet-lidkaarten zullen vanaf maandag 15 juni beschikbaar zijn aan de infobalie.

Info:
02 755 22 93
bibliotheek@kortenberg.be - bibliotheekkortenberg.com

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

INNE VERHOOGEN IS NIEUWE BIBLIOTHECARIS

Onze gemeente heeft sinds 1 mei een nieuwe bibliothecaris. Inne Verhoogen (26) volgde Bea De Coninck op, die
met pensioen is gegaan. Inne Verhoogen is afkomstig uit Erps-Kwerps en woont momenteel in Nederokkerzeel. Ze
heeft achtereenvolgens taal- en letterkunde en journalistiek gestudeerd en heeft onder meer een tijdlang als
redacteur gewerkt bij de VRT. Ze ziet haar nieuwe job als bibliothecaris als een echte uitdaging. ‘Op professioneel
vlak gaat er voor mij een nieuwe wereld open, maar als veellezer kende ik de bibliotheek natuurlijk wel al een
beetje. Ik kijk ernaar uit om onder dit mooie project mijn schouders te zetten.’
De bibliotheek doet het met zo’n 5.000 leners en 60.000 bezoeken per jaar erg goed. ‘Ongeveer een kwart van de inwoners van Kortenberg is lid van
de bibliotheek’, zegt Verhoogen. ‘Dat is natuurlijk de verdienste van mijn voorgangers en, niet te vergeten, het voltallige bibliotheekteam. Ik heb er
vertrouwen in dat we ook in de toekomst de bibliotheek op de kaart zullen blijven zetten.’ Inne Verhoogen stuurt als bibliothecaris een team van acht
bibliotheekmedewerkers aan.
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(Cultuurdienst i.s.m. Werkgroep
beeldende kunsten)
GEMEENTEBESTUUR

BEZOEKDAGEN SLOWART

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DE ZOMER VAN VLIEG

In mei ging de openluchtexpo ‘Slowart’ van start.
Een expo met mooie kunstwerken van kunstenaars uit
heel Vlaanderen langs de trage wegen, door het bos
en in het park van de Oude Abdij. De kunstwerken
rond het thema Slowart doen je vertragen en stil staan
zodat je rust en kalmte ervaart.

Zoals elke zomer kunnen kinderen van 6 tot 12 weer op zoek naar de Schat van Vlieg in
Kortenberg. De actie heeft als thema ‘klank’ en loopt van 28 juni tot 29 augustus.
Heel bijzonder is dat de schat deze keer ook buiten de muren van de Bib te zoeken is.

Nog de hele zomer neemt iemand van de Werkgroep
beeldende kunsten je elke derde zaterdag van de
maand (21 juni, 19 juli, 16 augustus en 20 september)
gratis mee op stap. Schrijf je in via cultuur@kortenberg.be of bel naar 02 755 22 83. Op andere momenten is er, mits betaling, voor groepen gidsbegeleiding
mogelijk op aanvraag.

Voor wie liever zijn stapschoenen
aantrekt, is er iets nieuws! Vanaf
28 juni kan je, thuis of via de wifi
van de Bib, de Vlieg-app downloaden in de app store of via
Google Play. Met dit gratis interactieve spel maak je een wandeling van ongeveer 3,5 km doorheen een prachtig stukje groen
Kortenberg met ook hier en daar
een stop bij een van de kunstwerken van de openluchtexpo
‘Slowart’. Onderweg verschijnen
er op je tablet of smartphone een
tiental doe-opdrachten in verband met klank. Om de opdrachten uit te voeren kan je in de Bib
gratis een rugzakje uitlenen met
daarin enkele attributen die je
onderweg kan gebruiken. Heb je alle opdrachten gedaan, dan wacht er aan het einde
een leuke verrassing! De wandeling is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers en duurt ongeveer 2 uur.

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 webstek
www.slow-art.be.

Info:
cultuur@kortenberg.be,
02 755 22 83,
www.slow-art.be

In de Bib kan je op zoek naar de schat door allerlei klinkende opdrachten en proefjes te
vervullen. Voor wie de schatkist vindt gaat er een wereld van geluid open.

Hoe ga je concreet te werk?
• Ga met je smartphone of tablet naar de app store of Google Play.
• Het interactief spel van Vlieg is beschikbaar in de OJOO-app. Download de OJOO-app
op je toestel. Inloggen kan via Facebook of via je e-mailadres.
• Zoek in de OJOO-app naar Kortenberg en kies ‘de Schat van Vlieg in Kortenberg’.
• Eenmaal je het spel gedownload hebt, kan je het offline spelen.
• Kom dan tijdens de openingsuren naar de Bib om je rugzakje met materiaal uit te
lenen.
• Je bent nu helemaal klaar om de Schat van Vlieg te vinden!
Wie niet over een smartphone of tablet beschikt, kan in de Bib een tablet uitlenen of de
papieren versie gebruiken.
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met de UiTbalie via 02 755 22 80
of via uitbalie@kortenberg.be.
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(Sportdienst i.s.m. welzijnsdienst)
GEMEENTEBESTUUR

FIETS EN WANDEL MEE OP ZONDAG 28 JUNI

Zondag 28 juni belooft een leuke dag te worden! Tussen 14 en 17 u. kan je gratis deelnemen aan een breed gamma
van activiteiten zoals een begeleide fiets- of wandeltocht, initiaties BMX en geocaching, een gezondheidsrally, de
wandeling langs de openluchtexpo ‘Slowart’ en nog veel meer. Vooraf inschrijven is niet nodig. Nadien kan je nagenieten op het (hopelijk) zonnige gelegenheidsterras aan de sporthal van Kortenberg. Je wordt er bovendien getrakteerd op een gezond vieruurtje en
livemuziek. Om parkeerproblemen te vermijden kom je best te voet of met de fiets naar de sporthal van Kortenberg. Omdat veiligheid erg belangrijk
is, wordt aan alle fietsers gevraagd om een helm te dragen en de fiets vooraf in orde te stellen. Het volledige aanbod vind je hieronder!
ACTIVITEIT
Wandeling
Familiefietstocht

UREN
Vertrek 14.30 u.
Aankomst 16.30 u.
Vertrek 14.30 u.
Aankomst 16.30 u.

Dansanimatie
Initiatie geocaching

15.30 tot 16.30 u.
14 tot 17 u.

Initiatie BMX

14 tot 17 u.

Wandeling langs
14 tot 17 u.
openluchtexpo ‘Slowart’
Gezondheidsrally
14 tot 17 u.
Joggen
Mountainbiken

14 tot 17 u.
14 tot 17 u.

Gezondheids14 tot 17 u.
promotieteams
Behendigheidsparcours 14 tot 17 u.
met de fiets
Randanimatie
14 tot 17 u.

MEER INFO
Een stevige wandeling onder begeleiding van een ervaren gids.
Begeleide fietstocht voor gezinnen en fietsliefhebbers
20 km is aan te raden vanaf de leeftijd van 8 jaar
40 km voor ervaren fietsers
Het podium wordt ingepalmd door iedereen die zin heeft om mee te dansen.
Een gps-ontvanger en honger naar avontuur is al wat je nodig hebt voor een schattenjacht
anno 2015. Een behulpzame lesgever helpt je op pad!
Een uitdagend parcours zo vlot mogelijk tot een goed einde brengen? Op een BMX leert een
instructeur je de technieken aan die je zult moeten gebruiken.
Ontdek de 32 kunstwerken van ‘Slowart’ op het parcours van 6 km met vertrek in het park van
de Oude Abdij en langs de trage wegen in Everberg.
Wandeling van 2 à 3 km, geschikt voor alle leeftijden. Onderweg los je vragen op over
gezondheid en bewegen.
Zin in een rondje lopen? Je kan vandaag gratis kennismaken met de atletiekpiste.
Je kan op individuele basis kennismaken met één of meerdere mountainbikelussen in onze
gemeenten.
Meten is weten! Laat je hartslag en bloeddruk meten en zorg dat je goed geïnformeerd bent.
Kom langs bij de stands van de mutualiteit en Logo Oost-Brabant.
Het parcours bevat allerlei hindernissen zoals slalommen, een wip, oefenstand voor het
remmen, …
Springkasteel, gekke fietsen, sappentrapper, pimp je fiets, volksspelen, elektrische fiets, gezond
vieruurtje, schminkstand, stappenteller, fietsgraveren, livemuziek op het terras,…
Zondag 28 juni van 14 tot 17 u.
Site Colomba - Gratis
Info: sportdienst@kortenberg.be, 02 755 22 87 en welzijn@kortenberg.be, 02 755 22 86.
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(Cultuurdienst)

(Curieus Kortenberg)

KORTENBERG FEEST!

POËTISCH-MAGISCHE VERWONDERING EN
WONDERLIJKE WANDELING IN TERHULPEN
Wie kent er niet het zwevende mannetje van Folon? Op zaterdag 6
juni word je met muziek en film ondergedompeld in de magischvisuele pracht van Folons œuvre, dat tentoongesteld is in de prachtige
Brabantse hoeve van het kasteel in Terhulpen. 's Namiddags begeleidt
een gids je voor een al even boeiende wandeling in het Solvaypark, dat
dan in volle bloei staat! Een aanrader voor al wie houdt van poëzie en
kleurenpracht.

Onder de noemer ‘Kortenberg Feest!’ is het op zondag 5 juli aan de
Kortenbergenaren om te bewijzen dat ze weten wat feesten is! Tussen
14 en 18 u. verwelkomen we jong en oud graag in het park van de Oude
Abdij van Kortenberg.
Gedurende deze namiddag kan je genieten van origineel straattheater,
acts van lokale verenigingen, animatie, een hapje en een drankje.
Kortom, alle ingrediënten om er een gezellige dag van te maken zijn
aanwezig. In Zoeklicht van juli lees je meer details.

Zaterdag 6 juni van 9 tot 18.30 u.
Vertrek: OC Berkenhof, Kortenberg
€ 65, leden: € 60
Info en inschrijven:
curieus.secretariaat@telenet.be of 0476 92 40 85

(N-VA Kortenberg)

Hopelijk tot dan!
Tot Kortenberg Feest!

Zondag 5 juli van 14 tot 18 u.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef, Kortenberg
Parking aan GC Colomba
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

N-VA WANDELT IN EN ROND SILSOMBOS
Na een geslaagde ‘N-VA Luistert’ over de Vlaamse Rand organiseert
N-VA Kortenberg als afsluiter van het politieke werkjaar ‘N-VA Wandelt’,
een gegidste wandeling in en rond het Silsombos.
Tijdens deze wandeling zal je kunnen genieten van de pracht van de
Kortenbergse natuur. Bovendien is er ook ruimte om stil te staan bij de
maatregelen die N-VA als partner in het gemeentebestuur neemt en
ondersteunt om het groene en landelijke karakter van Kortenberg te
vrijwaren. Eén van de projecten die N-VA zo in de kijker zet is de vernieuwd aangelegde Weesbeek.
Op deze manier wil N-VA aantonen dat het
blijvend een duwtje wil geven aan een
groen en Vlaams Kortenberg.
#helfie #nvawandelt #kortenberg
Iedereen uiteraard van harte welkom!
Zondag 7 juni om 10.30 u.
De wandeling duurt zo’n anderhalf uur
Samenkomst aan parking
voetbalterreinen Kwerps
Gratis
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(LVZM vzw)

(vtbKultuur Kortenberg)

LVZM VZW BESTAAT 25 JAAR

HALLE, PROVINCIALE
THEMADAG 'TOONAANGEVEND'

Dit jaar viert het LiefhebbersVerbond Zaalvoetbal Meerbeek (LVZM)
vzw zijn 25-jarig bestaan. De vereniging werd in 1990 opgestart
onder impuls van John Snoecx en Wim Vanaerschodt. Bij de start
waren er acht herenploegen. In 2015 zijn dit er 49 in vier afzonderlijke reeksen. In 1995 werd de damescompetitie opgestart met vier
damesploegen - in 2015 zijn er 26 ploegen en twee reeksen.

Voor de 4de provinciale themadag werd Halle gekozen, regionaal toeristisch centrum ten zuidwesten
van Brussel.

Heren- of damesploegen kunnen nog inschrijven voor het seizoen
2015-2016 via www.lvzm.be of via het secretariaat 02 759 53 56
(John Snoecx of Bea Cludts).

80 jaar geleden was vtbKultuur (toen nog de
Vlaamse Toeristenbond) hier al ‘toonaangevend’
door de bewegwijzering van het Consciencepad. Nu is de keuze voor Halle
‘toonaangevend’ want eind mei komt er een einde aan de restauratie van de
Sint-Martinusbasiliek.

LVZM vzw is erkend door de Belgische en Vlaamse zaalvoetbalbond.
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de Vlaamse
Zaalvoetbal Bond (VZVB). Buiten de competitie organiseert LVZM
vzw ook een bekercompetitie en supercupwedstrijden.

Echte wandelliefhebbers opteren wellicht voor het volledige Consciencepad
(12 km) van Beersel naar Halle. Anderen maken vooraf een keuze uit: het
Consciencepad van Dworp naar Halle (6 km), een historische stadswandeling,
een Zenne-beeldige stadswandeling of een bezoek aan brouwerij Boon, …

Zonder de steun van sponsors en vrijwilligers zou LVZM vzw nooit zo
lang kunnen blijven bestaan en zouden de democratische prijzen van
onder andere het inschrijvingsgeld ongetwijfeld moeten worden verhoogd.

Na de lunch kan het centrum van de stad op eigen tempo bezocht worden.
Daarbij zijn nog verscheidene bezoeken mogelijk, waaronder uiteraard ook
de basiliek van crypte tot toren.
Afsluiten doe je op de tonen van de Halse Accordeonisten.

De bestuursleden zijn John Snoecx (voorzitter) - Bea Cludts (secretaris) - Wim Vanaerschodt (competitieleider) - Steven Pauwels
(webmaster) - Erwin Geraerts, Etienne Willemans en Bruno Jacobs
(bestuursleden).

Info:
www.lvzm.be

(SPEM vzw)

Zondag 7 juni om 8.15 u.
Vertrek: OC Berkenhof, Kortenberg
€ 46, leden: € 42
Middagmaal: € 15
Info en inschrijven:
02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

ZOMERTORNOOI PETANQUE
Op zondag 21 juni organiseert SPEM voor de 26ste keer haar zomertornooi petanque op het Sint-Pietersplein in Erps-Kwerps. Er worden vier ronden
gespeeld in triplette en het tornooi staat open voor elke petanquespeler. Deelnemen aan het tornooi kost 18 euro
per triplette en inschrijven kan van 13 tot 13.45 u. De eerste ronde start om 14 u. Er zijn mooie natura prijzen voorzien voor elke speler. Je kan natuurlijk ook altijd een kijkje komen nemen en met een drankje in de hand de spelers
aanmoedigen. Wie op voorhand wil komen oefenen en de spelregels leren, kan altijd op woensdag- of vrijdagavond
vanaf 19 u. terecht in de petanquehal (bij slecht weer) of op de buitenterreinen in Everberg (bij goed weer).
Zondag 21 juni om 14 u.
Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps
Info: www.spem.be
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(UPC Kortenberg i.s.m. Cultuurdienst)

(vtbKultuur Kortenberg)

MOVIE BLUES PRESENTEERT:
‘KID’ VAN FIEN TROCH

CULINAIRE WIJN(PROEF)AVOND PORTUGAL

Fien Troch is voor Movie Blues geen onbekende. In 2009 kwam zij persoonlijk haar tweede film ‘Unspoken’ voorstellen. Ook nu was zij graag
aanwezig geweest bij de vertoning van haar derde film ‘Kid’, maar de
timing klopte niet. Momenteel werkt zij aan een volgende film, ‘Home’,
waarvoor zij met het scenario al in de prijzen viel. De film wordt ingeleid
door Danny Lambeens, psycholoog-gezinstherapeut, verbonden aan
het UPC-KULeuven.
De vrolijke zevenjarige Kid, zijn broer Billy en hun moeder wonen samen
op een boerderij. Met weinig middelen probeert hun moeder er een warm
liefdevol nest van te maken, maar ze is voortdurend verdrietig en staart
apathisch voor zich uit. Het noodlot slaat toe. De jonge Kid en Billy staan
er plots alleen voor in hun zoektocht naar een beetje geluk.
‘Het is knap hoe de jonge, onervaren acteurs de film weten te dragen.
Nog knapper is het hoe een kleine, bescheiden film zo veel indruk kan
maken; Kid is zo beheerst, en toch zo ontroerend. De kalme stijl werkt
als een kompas. Zonder veel omhaal weet Troch heel nauwkeurig de
pijn, maar ook de liefde te lokaliseren.’
Pauline Kleijer - De Volkskrant
‘Kid is een film die indruk maakt vanwege het menselijke. Alles is op
eenvoudige locaties geschoten, en dit geeft herkenbaarheid en bovenal
authenticiteit. Het gaat over gewone mensen die in een simpel plattelandsdorp wonen. En juist dit alledaagse, en tegelijkertijd vaak absurde,
maakt Kid een unieke film die zeer de moeite waard is.’
Jolanda Lutz - Cinemagazine
Woensdag 17 juni om 20 u.
Auditorium van het Congrescentrum (vroeger AVC) van het UPC,
Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Gratis
Info:
myriam.streignart@upckuleuven.be

Zes gangen Portugese hapjes met aangepaste
wijnen

De Portugese keuken is een eenvoudige, degelijke keuken. De ingrediënten zijn de seizoensproducten van eigen land: talrijke soorten groenten, fruit en kruiden. Iedere streek van Portugal heeft haar eigen specialiteiten.
Het zal geen verrassing zijn dat in de kustgebieden vis en zeevruchten
overal op het menu staan. Bacalhau, gepekelde en gedroogde kabeljauw, wordt veelvuldig gegeten in Portugal.
Portugezen zijn echte zoetekauwen. Er is dus altijd plek voor een heerlijk zoet nagerecht, waarin veelvuldig ingrediënten als amandelen,
honing en eigeel worden gebruikt. De pasteis de nata zijn typisch
Portugese gebakjes, en wereldberoemd.
Hobbykok Philippe Verborgt zal in deze culinaire wandeling een palet
van smaken uit de Portugese keuken combineren met enkele wijnen uit
diezelfde regio.

Vrijdag 26 juni om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 54 , leden € 49
Info en inschrijven:
02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Jaks !
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(Jeugddienst)

(JH ‘t Excuus)

ZAPFEST

EXCUUSFEESTEN IN NIEUW JASJE

Kom op vrijdag 26 juni van 19 tot 23 u. het einde van de examens
en de start van de zomer mee vieren op ons eigen mini-festival
‘ZAPfest’ op de parking van GC Colomba! Je kan er onder andere
genieten van een live optreden van een jonge muziekband, een
dj-talent, maar ook van een professionele beatboxer! Daarnaast zijn
er nog tal van workshops, een hamburgerkraam en andere
randanimatie om er één groot feest van te maken! Ons eigen
Kortenbergse mini-Rock Werchter, joepie!
Tot dan!
Vrijdag 26 juni van 19 tot 23 u.
Parking GC Colomba
Jongeren tussen 12 en 15 jaar
Gratis toegang, drank en hamburgers tegen democratische prijzen

Dit jaar zijn de Excuusfeesten aan hun tiende editie toe. Van een klein
buurtfeest, georganiseerd door het plaatselijke jeugdhuis, groeide
het in tien jaar tijd uit naar een groot evenement voor jong en oud.
Dit jaar zijn de Excuusfeesten toe aan verandering. Dit houdt in dat ’t
Excuus de activiteiten door mekaar gooit, ze in een nieuw jasje steekt
en dat er enkele nieuwe activiteiten op het programma staan. Maar
de grootste verandering is wel dat er dit jaar niet op zaterdag en
zondag wordt gefeest maar op vrijdag 31 juli en zaterdag 1
augustus. Concreet kunnen jullie op vrijdagavond na het werk
afzakken naar de site Colomba voor een drankje en hapje op het
zomerterras. Ook zal er niet meer gejogd worden op zondagnamiddag
maar op vrijdagavond. De organisatoren garanderen jullie wel
dezelfde prachtige tocht en afstanden. Op zaterdag zijn jullie welkom
op de rommelmarkt, in het kinderdorp, op het streekbierenterras en
op het dancefestival.

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
za 30/05
om 15:30
van 30/05/15
tot 01/06/15
ma 01/06/15
van 14:00 tot 15:00

Wat
Klimopfestival

Organisator
Basisschool De Klimop

Kermis te Kortenberg

Waar

Info

Basisschool De Klimop,
Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps
De Walsplein, Kortenberg

www.deklimop.net
www.kortenberg.be

KVLV Everberg wandelt!

KVLV Everberg

Parking Gemeentehuisstraat,
Everberg

02 759 82 60, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, ook op 08/06,
15/06, 22/06, 29/06

di 02/06/15
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis

nelly_410@hotmail.com,
kortenberg.rodekruis.be

do 04/06/15
van 07:30 tot 20:00

Dagreis West-Vlaanderen

Femma Kortenberg

Polyvalente zaal van Rusthuis
Onze-Lieve-Vrouw Lourdes,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps
GC Colomba

0468 32 22 19,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg, € 58,
leden: € 53
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Wanneer
vrij 05/06/15
van 10:00 tot 13:00

za 06/06/15
van 09:00 tot 18:30

za 06/06/15
van 09:00 tot 16:00
zo 07/06/15
om 10:30
zo 07/06/15
van 14:00 tot 16:30
zo 07/06/15
van 08:15 tot 19:00

zo 07/06/15
van 10:30 tot 01:30
Woe 10/06/15
om 14:00
za 13/06/15
van 07:45 tot 19:00
zo 14/06/15
van 07:00 tot 17:00
zo 14/06/15
van 09:30 tot 12:00
zo 14/06/15
om 13:00

ma 15/06/15
van 19:30 tot 20:30

do 18/06/15
van 13:30 tot 15:30 of
van 19:00 tot 21:00
van 20/06/15
tot 22/06/15
zo 21/06/15
van 08:15 tot 17:00
zo 21/06/15
om 10:00

zo 21/06/15
om 14:00
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Wat

Organisator

Gegidst bezoek: SlowArt,
kunst in het park van de
Oude Abdij en langs trage
wegen
Poëtisch-magische
tentoonstelling en wonderlijke wandeling in
Terhulpen
Initiatie Hupperdehulp &
Hiep Hiep Help
Wandeling in en om
Silsombos
Repair Café Kortenberg

CGK

Halle, daguitstap

vtbKultuur Kortenberg

Aperitiefconcert CONEK

Concertband Eendracht
Kortenberg - CONEK
Toerisme Dijleland

Streekwandeling
Zaventem
Langs Waalse
wijngaarden, daguitstap
Gezellige
familierommelmarkt
Ochtendwandeling 10 km
te Kortenberg
Officiële opening
Weesbeekproject en
bezoek afvalwaterzuiveringsstation
Infoavond generische
geneesmiddelen

Mantelzorgondersteuning

Waar

vtbKultuur Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

Curieus Kortenberg

OC Berkenhof

Jeugd Rode Kruis Kortenberg GC Colomba
N-VA Kortenberg

Vertrek: parking voetbalvelden,
Kasteelstraat 1, Erps-Kwerps
Repair Café Kortenberg,
Kapellestraat 74, Kortenberg
Vertrek: OC Berkenhof

OC Berkenhof

Info
02 759 84 66, 0475 31 57 29,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 9, leden: € 8 (inclusief catalogus)
0476 92 40 85,
curieus.secretariaat@telenet.be,
€ 65, leden: € 60
0494 93 25 82,
jeugd@kortenberg.rodekruis.be, € 8
kortenberg.n-va.be, gratis
0473 87 80 13
02 759 84 66, 0475 31 57 29,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 46, leden: € 42
0498 48 08 66, tine.kurt@skynet.be,
www.conek.be, € 8
016 31 18 61, info@toerismedijleland.be,
www.toerismedijleland.be
02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 59, leden: € 53
hertogjan.buurtcomite@gmail.com

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: Sint Pancratiuskerk,
Sterrebeek
Vertrek: OC Berkenhof

Wijk Hertog-Jan
Buurtcomité
Wandelclub Witlooftrekkers

Wijk Hertog-Jan, Kerkhoflaan,
Kortenberg
Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

Dienst Openbare Werken
Kortenberg

Kasteelstraat, Erps-Kwerps, t.h.v.
nieuwe bedding Weesbeek

Gratis

Lokaal Dienstencentrum

OC Berkenhof, Cultuurzaal

Lokaal Dienstencentrum

OC Berkenhof, Lokaal B 1.6

Gratis - inschrijven via
dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224 of bij 55plus Kortenberg
vóór 10 juni
Gratis - inschrijven via
dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224 vóór 17 juni
www.kortenberg.be

Kermis te Erps-Kwerps

Dorpsplein Erps-Kwerps

Dagtocht 20 km te Eupen Wandelclub Witlooftrekkers
- Hertogenwald
Officiële opening
Milieudienst Kortenberg
speelweide De Costerstraat
met kinderanimatie en
koesterkermis
Zomertornooi petanque
Spem
2015

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg
De Costerstraat, Everberg

Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

02 759 54 64, 0495 905 941,
www.witlooftrekkers.be
Gratis - inschrijven via
milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18

www.spem.be
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Wat

Wanneer
Woe 24/06/15
om 14:00
woe 24/06/15
van 18:00 tot 20:30
do 25/06/15
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor
senioren

vrij 26/06/15
van 20:00 tot 23:00

Portugal culinair,
wijn(proef)avond

vrij 26/06/15
van 19:00 tot 23:00
zo 28/06/15
van 09:30 tot 12:00
zo 28/06/15
van 14:00 tot 17:00
van 28/06/15
tot 29/06/16

Streekwandeling
Kampenhout
Bloed geven doet leven!

Organisator
Toerisme Dijleland
Rode Kruis

Waar
Vertrek: Gemeenteplein,
Kampenhout
GC Colomba

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

GC Colomba

02 755 22 86,
michele.geets@kortenberg.be,
www.kortenberg.be
02 759 84 66, 0475 31 57 29,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 54, leden: € 49
jeugddienst@kortenberg.be

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

OC Berkenhof

ZAPfest

Jeugddienst Kortenberg

GC Colomba

Ochtendwandeling 8 km
te Sterrebeek
Fiets- en
wandelhappening

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein, Kortenberg

Sportdienst i.s.m.
welzijnsdienst

Site Colomba

Kermis te Meerbeek

Info

Kerkplein Meerbeek

02 720 52 21, 0476 066 826,
www.witlooftrekkers.be
sportdienst@kortenberg.be,
welzijn@kortenberg.be, 02 755 22 87
of 02 755 22 85, Gratis
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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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 mei gebeuren voor het juli-augustusnummer, en ten
laatste op 25 juli voor het septembernummer. 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 (juli-augustus) verschijnt rond 1 juli 2015.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 mei 2015
worden ingediend. Voorstellen voor het septembernummer van Zoeklicht
moeten ten laatste op 25 juli 2015 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 1 juni 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.

LI VE M UZ IE K
TE A W IT H TI GE RS

SPORTHAL KORTENBERG

FIETS-

EN

WA N D E L H A P P E N I N G

ZONDAG 28 JUNI 2015 * 14 tot 17 u.

FA M I L I E F I E T S T O C H T → → 1 4 . 3 0 t o t 1 6 . 3 0 u .

WANDELING → → 1 4 . 3 0 t o t 1 6 . 3 0 u .
D A N S A N I M AT I E

→→

15.30 tot 16.30 u.

G E Z O N D H E I D S R A L LY, I N I T I AT I E B M X ’ E N , M O U N TA I N B I K E N , J O G G E N ,
G E Z O N D H E I D S P R O M O T I E T E A M S , I N I T I AT I E G E O C A C H E , K U N S T WA N D E L I N G S L O WA R T

B E H E N D I G H E I D S PA R C O U R S E N R A N D A N I M AT I E → → 1 4 t o t 1 7 U .

Doorlopend → Doorlopend → Doorlopend
springkasteel - gekke fietsen
- sappentrapper pimp je fiets - volksspelen - elektrische fiets schminkstand - stappenteller - fiets graveren gezond vieruurtje - live muziek op het terras V.U.: Chris Taes - Burgemeester - De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg

