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Wachtdienst apothekers
U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) of op de webstek www.apotheek.be.

Wachtdienst huisartsen
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 telefoon-
nummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min. vanaf het vaste telefoon-
netwerk). 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
4-5 juli: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
11-12 juli: Dr. Van Rossem - 0475 51 78 62
18-19 juli: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
21 juli: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
25-26 juli: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
1-2 augustus: Dr. Thas - 02 731 73 83
8-9 augustus: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
15-16 augustus: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
22-23 augustus: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
29-30 augustus: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef-
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
18-19 juli: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21
8-9 augustus: 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)
Tijdens de maanden juli en augustus wordt er op de eerste maandag 
van de maand geen gratis advies verleend in Kortenberg. U kunt wel 
steeds terecht in het justitiehuis te Leuven.  
Meer info: www.balieleuven.be of 016 30 14 50.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 11.45 u. gratis 
terecht bij de Sociale Dienst van het Welzijnhuis. Bij voorkeur vooraf 
contact opnemen: 02 755 23 20. 

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

Drugs- en alcoholpreventieambtenaar Sofie Fruyt
Vanaf juli 2015 graag op afspraak. Contact:  
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37

Gratis veiligheidsadvies woning
016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be

Huisvuilkalender
Dinsdag 7 juli: pmd en gft
Vrijdag 10 juli: papier en karton
Dinsdag 14 juli: huisvuil en gft
Woensdag 22 juli: pmd (omwille van Nationale Feestdag)
Donderdag 23 juli: gft (omwille van Nationale Feestdag)
Dinsdag 28 juli: huisvuil en gft
Dinsdag 4 augustus: pmd en gft
Dinsdag 11 augustus: huisvuil en gft
Vrijdag 14 augustus: papier en karton
Dinsdag 18 augustus: pmd en gft
Dinsdag 25 augustus: huisvuil en gft
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling? 
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 13 juli

Gratis fietsgraveren
Woensdag 1 juli en woensdag 5 augustus, telkens 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
Foto: Evgenia Belyaeva

GEMEENTERAAD VAN 1 JUNI 2015
• De gemeenteraad keurde de aanpassingen van het meerjarenplan 2014-

2019 en van het budget 2015 van het OCMW (Welzijnshuis) goed.

• De gemeenteraad keurde een aangepast huishoudelijk reglement 
op de grafconcessies goed. Voortaan is de maximale looptijd voor 
een grafconcessie 30 jaar en wordt deze beperkt tot maximaal 2 
personen. De gemeenteraad keurde ook een aangepast retributiere-
glement op begraafplaatsen en een aangepaste politieverordening 
op de begraafplaatsen en crematoria goed.

• De gemeenteraad keurde een aanpassing goed aan de overeen-
komst van de gemeente met Aquafin over de afkoppeling van 
regen- en afvalwater. Het doel is dat eigenaars en/of rechthebben-
den meer zekerheid krijgen over een goede uitvoering van de her-
stelwerken na de afkoppelingswerken. De voorwaarden van deze 
nieuwe overeenkomst zullen retroactief worden toegepast op het 
project Vogelenzang. 

• De gemeenteraad nam kennis van en bekrachtigde de schepencol-
legebeslissingen van 8 mei 2015 voor enerzijds het ondergronds 
brengen van het laagspannings- en openbare verlichtingsnet langs 
de Leuvensesteenweg, in het deel tussen de kruising van de 
Leuvensesteenweg met de Karterstraat en de kruising van de 
Leuvensesteenweg met de Schoonaardestraat, en anderzijds het 
vernieuwen van het waterleidingsnet in de Sint-Amandstraat. De 
kostprijs voor het ondergronds brengen van het laagspannings- en 
openbare verlichtingsnet door Eandis wordt geraamd op 131.166,30 
euro. De kostprijs voor het vernieuwen van het waterleidingsnet 
door I.W.V.B. wordt geraamd op 137.902,17 euro (vrij van btw).

• Ook volgende punten werden besproken: de stand van zaken in ver-
band met de Vogelenzangstraat en Vierhuizenstraat, de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning voor de Vogelenzangstraat, de brief 
van een verontruste bewoner van de Vogelenzangstraat, eenrichtings-
verkeer in een deel van de Vierhuizenstraat, de enquête met betrekking 
tot het voorstel van de verandering van de wekelijkse marktdag, de 
stand van zaken in verband met de timing van het infrastructuurbe-
hoeftenplan van de verenigingen, de verslagen van de adviesraden op 
de gemeentelijke webstek, rustbanken, het voorstel tot de motie rond 
‘Red de natuur in je buurt’, de aanvraag van de vzw BAK (Belgian 
Adoptees from Korea) die afgewezen werd wegens gebruik van een 
andere taal dan het Nederlands, de ondersteuning van de plaatselijke 
middenstand, de ondersteuning van de voetbalploegen. Na de zitting 
van de gemeenteraad gaf de charterstuurgroep aanbevelingen over 
het verloop van de gemeenteraad. 

Volgende gemeenteraad
Maandag 29 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.

Sluitingsdagen juli administratieve diensten

Het Administratief Centrum zal gesloten zijn op zaterdag 11, zaterdag 18, maandag 20 en dinsdag 21 juli 2015. Op die dagen kunt u ook niet 
terecht in de Bib. 
Ook de politiehuizen van Kortenberg en Herent zijn op deze dagen gesloten. In dringende gevallen kunt u tijdens de sluitingsdagen de politie 
bereiken op het noodnummer 101. 
Het containerpark in de Noodbosweg 100 te Kortenberg is alleen op dinsdag 21 juli gesloten.

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR
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2) Erps-Kwerps heeft regelmatig te kampen met spanningsvallen. Om 
deze problemen op te lossen zal Eandis het elektriciteitsnet versterken. 
Hiertoe dient een hoogspanningskabel gelegd te worden van op het 
Craenenplein in Kortenberg tot aan de Kouterstraat in Erps-Kwerps, en 
tot aan de hoogspanningscabine in de Zavelstraat tussen de 
Kwerpsebaan en de Engerstraat.  Daarom zal Eandis deze zomer grote 
werken opstarten langsheen de Leuvensesteenweg en in enkele 
omliggende straten. Deze werken starten op 17 augustus. De werken 
in het centrum van Kortenberg zullen afgerond zijn vóór de braderie 
van de handelaars eind september. Zij worden verdergezet richting 
Erps-Kwerps en zullen duren tot eind november.

3) Een derde project dat de gemeente Kortenberg deze zomer inplant, is 
een ingreep aan het rioleringsstelsel in de Brouwerijstraat op het kruis-
punt met de Kerkstraat. Dankzij deze ingreep zal er veel minder vaak 
wateroverlast optreden in het centrum van Kortenberg. De werken 
zullen van start gaan op 3 augustus en zullen afgerond zijn vóór de 
start van het nieuwe schooljaar.

Meer detail over de verschillende fases van de werken zal per brief worden 
meegedeeld aan de aangelanden van de werkzaamheden en zal door 
iedereen kunnen worden geraadpleegd op de gemeentelijke webstek 
www.kortenberg.be (Mobiliteit / Wegenwerken en omleggingen). De 
werken zullen onvermijdelijk hinder veroorzaken, waarvoor graag uw 
begrip. Gelieve steeds de signalisatie te respecteren. 

Deze zomer gaan drie grote projecten van infrastructuurwerken van 
start in het centrum van Kortenberg. De werken voor deze projecten 
zullen in verschillende fases worden uitgevoerd en zullen gedeeltelijk 
overlappen. Daarbij wordt er steeds naar gestreefd om de hinder voor 
de inwoners en de handelaars zo beperkt mogelijk te houden. Toch zal 
er op sommige momenten voor enkele buurten merkbare hinder zijn. 
Dit zijn de projecten:

1) In de Sint-Amandstraat zal de waterleiding vernieuwd worden en zal 
de elektriciteit ondergronds worden gebracht.  Nieuwe openbare ver-
lichtingspalen zullen worden geplaatst. Ook zal de gasleiding ver-
nieuwd worden. Dit nieuwe gasnet zal behalve in de Sint-Amandstraat 
ook nog over een langer traject worden aangelegd, namelijk vanaf het 
Craenenplein (deel ‘Juul Kabasplein’) via het De Walsplein en de 
Brouwerijstraat tot aan de Lodewijk Maesstraat en aan de overzijde 
van de Brouwerijstraat van aan de schoolpoort tot aan de hoek met de 
Sint-Amandstraat. Na uitvoering van deze nutswerken zal er een 
nieuw voetpad aangelegd worden in de Sint-Amandstraat aan de 
zijde van de schoolpoort.  Dit is een eerste project dat deze zomerva-
kantie wordt ingepland. Dit eerste project gaat van start op 29 juni. Dit 
is net voor de start van de zomervakantie, zodat de werken maximaal 
tijdens de schoolvrije periode plaatsvinden. De werken zullen ook 
afgerond zijn voor de start van het nieuwe schooljaar.

OPSTART GROTE INFRASTRUCTUURWERKEN ZOMER EN NAJAAR 2015

Openbare Werken

GEMEENTEBESTUUR

Werken nutsleidingen St. Amandstraat / 
Brouwerijstraat / De Walsplein (1)

Werken rioleringsknooppunt 
Brouwerijstraat/Kerkstraat (3)

Werken hoogspanningskabel 
elektriciteitsnet 

Leuvensesteenweg / 
Zavelstraat (2)
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LEVEND VERKEERSPARK

Mobiliteit

GEMEENTEBESTUUR

Tijdens het levend verkeerspark leren de kinderen fietsen in de reële verkeerssituatie. Deze 
organisatie kan enkel slagen met voldoende vrijwilligers die de manoeuvres van de kinderen 
beoordelen. Dankzij deze informatie krijgen we een goed beeld van hoe fietsvaardig ieder 
kind is in het verkeer. De scholen moeten jaarlijks heel wat moeite doen om het nodige 
aantal ouders, grootouders en sympathisanten te verzamelen. Doet u volgend jaar ook mee? 
Reserveer alvast in uw agenda: 12-13-19-20-26-27 mei 2016.

De politie gaf de kinderen een opfrissing over de betekenis van de tekens 
van de agent. 

De scholen konden opnieuw rekenen op de hulp van vrijwilligers om de 
manoeuvres van de kinderen te beoordelen.

De gemeentelijke vrachtwagen en het dodehoekzeil werden ter beschik-
king gesteld om de problematiek van de dode hoek in beeld te brengen.

De kinderen testten hun fietsbehendigheid op de behendigheidspiste.

De kinderen van Mater Dei 
leerden ook hun fietsband te 

herstellen.
Bedankt vrijwilligers!
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Gaat u grondig verbouwen of plant u een nieuwbouw? Dan kunt u bij 
Dubo Vlaams-Brabant terecht voor duurzaam bouwadvies.

Dubo geeft advies op het vlak van: 
• oriëntatie
• isolatie
• ventilatie
• energiezuinige verwarmingssystemen
• waterbesparing
• gebruik van hemelwater
• duurzaam materiaalgebruik

U krijgt persoonlijk advies op maat, helder en duidelijk verwoord, kwali-
tatief en onafhankelijk. Het advies duurt maximaal 3 uur.

Dubo vervangt geenszins het werk van de architect. Er gebeuren geen 
diepgaande technische berekeningen of detailuitwerkingen.

DUURZAAM BOUWADVIES 

Ruimtelijke Ordening

U kunt advies vragen op vier manieren:
1. Telefonisch:
 016 23 26 49 elke dinsdagvoormiddag van 9 tot 12.30 u.
2. Per e-mail:
 steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be
3. Op basis van plannen voor een nieuwbouw of grondige verbouwing:
 Vanaf het ogenblik dat de eerste ontwerpplannen op tafel liggen kunt 

u duurzaam bouwadvies vragen. U maakt een afspraak en komt langs. 
Ook uw architect is welkom. De adviseur neemt samen met u uw 
plannen kritisch onder de loep en geeft extra advies en tips. Advies op 
basis van plannen vindt plaats in het Provinciehuis te Leuven of het 
P.I.V.O. te Asse.

4. Met een huisbezoek:
 Vaak gaat het bij verbouwingen om plaatselijke ingrepen die zonder 

vergunning of architect uitgevoerd worden en waarvoor geen plannen 
beschikbaar zijn. In dit geval kan een adviseur bij u thuis langskomen. 
Uw ideeën worden besproken en u krijgt bijkomende suggesties voor 
een duurzame verbouwing.

Alle advies is kosteloos voor woningen gelegen in Kortenberg. De 
gemeente neemt deze kost op zich.

GEMEENTEBESTUUR
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Houd samen met de gemeente het openbaar domein proper en bel  
met al uw vragen over afval naar het gratis nummer van EcoWerf:  
0800 97 0 97 of de milieudienst: 02 755 22 18.

EcoWerf organiseert samen met Fost Plus nog tot en met 30 september een pmd-
zomeractie. Speel mee met de Vuilnisbak Makkers, Ali Minium en zijn makkers en win een 
fiets ter waarde van 500 euro of een recyclagepakket. EcoWerf geeft van juni tot en met 
september elke maand één fiets weg en elke week een recyclagepakket.
Help de Vuilnisbak Makkers en vul de juiste antwoorden en uw gegevens in op het invul-
strookje uit het Kringloopnieuws of op de deelnemingsformulieren in het containerpark. U 
kunt ook online deelnemen op www.ecowerf.be. Daar vindt u ook het volledige wed-
strijdreglement.

Hebt u nog pmd-sorteervragen? Bel dan naar 0800 97 0 97.

GEMEENTEBESTUUR

Milieu

PMD-ZOMERACTIE: HELP DE VUILNISBAK MAKKERS 
Win elke maand een fiets ter waarde van 500 euro

De lokale politie van politiezone Herko is reeds geruime tijd zeer actief 
bezig met het opsporen van sluikstorten en sluikstorters. En met succes, 
want steeds vaker kunnen daders gevat worden. 

Sluikstorters wacht een flinke boete. Conform de 
gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2011 
wacht de daders een belasting op het weghalen van 
sluikstorten van 744 euro, ongeacht de hoeveelheid 
afval. Dit bedrag wordt nog verhoogd met de werk-
uren van het gemeentepersoneel dat ingezet wordt 
om de troep op te ruimen, en ook het gebruik van de 
vrachtwagen wordt doorgerekend aan de dader. 
Bijgevolg kan de factuur aardig oplopen. 

Niet alleen restafval wordt als sluikstorten 
beschouwd, ... ook het achterlaten van snoeihout, 
grasmaaisel, ... in bermen, bossen, op het openbare 
domein, wordt als sluikstort beschouwd en valt 
onder hetzelfde reglement. 

SLUIKSTORTEN LOONT NIET, BEZINT EER U BEGINT!
GEMEENTEBESTUUR
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EcoWerf kleeft tot en met 30 september rode stickers op fout gesorteerde pmd-zakken. Deze rode weigerings-
stickers wijzen u de weg naar de juiste sorteerregels en de wedstrijd. Is uw blauwe pmd-zak geweigerd? Neem 
dan zeker eens een kijkje op www.ecowerf.be voor meer info, of bel 0800 97 0 97 voor een antwoord op uw 
sorteervragen.

PMD-ZAK VERDIENT EEN TWEEDE KANS
GEMEENTEBESTUUR

VERBRANDING IN OPEN LUCHT IS VERBODEN

Wat zegt de wet?
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval (waaronder 
ook snoeihout en plantenresten) verbranden in open lucht is in de regel 
voor iedereen verboden. Enkel in volgende gevallen is verbranding in 
open lucht nog toegelaten:

1. het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele 
brandstof in een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbe-
cuetoestel;

2. dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse 
Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en 
afgewerkte producten;

3. wanneer nodig bij het beheer van bossen of in natuurgebieden, als 
beheermaatregel, wanneer afvoer of verwerking ter plaatse niet 
mogelijk is, als fytosanitaire maatregel (dit is een maatregel ter 
bescherming van het leven of de gezondheid van mens, dier of 
plant) of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment;

4. plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijfslandbouw-
kundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van 
het biomassa-afval niet mogelijk is of als fytosanitaire maatregel.

Wat met de barbecue van uw buurman/vrouw?
Behalve afspraken maken en vragen om rekening met u te houden, 
kunt u niets doen tegen de geuren van de barbecue van uw buurman 
of -vrouw. In zijn/haar eigen tuin mag uw buurman/-vrouw altijd en 
overal barbecueën. Doet hij/zij dat goed, dan zijn er praktisch geen 
vlammen en geen rook.

En de afvalverbrandingsinstallaties?
In Vlaanderen zijn alle afvalverbrandingsinstallaties uitgerust met een 
geavanceerde rookgaszuivering. Ze verwerken tonnen restafval, maar 
stoten allemaal samen toch véél minder vervuilende en ongezonde 
stoffen uit dan open vuurtjes in de tuin. Bovendien zetten ze een groot 
deel van de warmte om in groene stroom. Zo gaat zelfs het restafval 
niet helemaal verloren.

Wat zijn de alternatieven?
Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossin-
gen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is 
daarom erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval 
wordt gerecycleerd. Wat niet meer gebruikt kan worden, gaat naar spe-
ciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering 
en energierecuperatie.

Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele tips om afval te 
voorkomen:
• Plak een antireclamesticker op uw brievenbus;
• Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en niet elk 

jaar massa's snoeisel opleveren;
• Veel tuinafval kunt u zelf composteren;
• Snoeihout en ook uw kerstboom kunt u hakselen. De snippers 

strooit u tussen de planten uit. Zo vermijdt u ook onkruid.
• Met dikkere takken legt u snel een mooie takkenwal aan als omhei-

ning. U zorgt bovendien voor een schuilplaats voor kleine dieren en 
dus voor meer biodiversiteit.

Alle info over verbranden in open lucht is ook terug te vinden 
op www.stookslim.be.
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4. Wees lekker lui: laat bladeren liggen
Voorzie een humuslaag of een laag met gehakseld hout Deze laag zit 
boordevol leven: de roodborst, winterkoning, egel, spitsmuis en bruine 
kikker scharrelen hier hun kost bij elkaar. 

• Wild voor kinderen: spelen met herfstbladeren of wormpjes zoe-
ken

• Wonderlijk voor volwassenen: minder onderhoudswerk
• Wijs voor de natuur: vol leven, wormen, duizendpoten, merel, 

roodborst, bruine kikker ...

5. Krachtvoer voor je tuin: composteer je afval
Een composthoop of –bak zit vol leven en het resultaat is de beste 
voeding die u aan uw planten kunt geven. En u vermindert bovendien 
de afvalberg! 

• Wild voor kinderen: spelen met afval? Het mag!
• Wonderlijk voor volwassenen: minder afvalkosten en gratis 

grond voor die bessenstruiken
• Wijs voor de natuur: boordevol leven

6. Bouw het mooiste schuilplekje: maak een 
bonentipi

Plaats minstens drie lange takken van twee meter en knoop die tegen 
mekaar in de vorm van een indianentent. Aan de voet van de takken 
plant u vanaf half mei per tak vijf klimbonen. U kunt horizontale draad-
jes spannen voor een extra dichte begroeing. In de zomer hebt u dan 
een fantastische levende hut.
• Wild voor kinderen: indiaantje spelen was nog nooit zo leuk
• Wonderlijk voor volwassenen: prachtig om naar te kijken, en 

ook om af en toe in te kruipen
• Wijs voor de natuur: schuilplaats voor dieren, nectar voor vlin-

ders en bijen

7. Verwelkom nieuwe vrienden: geef een thuis 
aan wilde diertjes

Maak van uw tuin een wonderlijk wild dierenhotel en krijg zo vogels, 
vlinders, vleermuizen en bijen op visite.
• Wild voor kinderen: meer speelvriendjes!
• Wonderlijk voor volwassenen: solitaire bijen bestuiven uw 

aardbeien en ze steken niet. Vleermuizen vangen duizenden mug-
gen en vogels geven u ‘s ochtends het mooiste concert!

• Wijs voor de natuur: een warme thuis voor tientallen dieren

Wenst u een tuin waar wilde planten en dieren een nieuwe thuis vin-
den? Waar u kunt genieten van de natuur om u heen? Dan helpen 
onderstaande tips u goed op weg.

1. Water doet leven: maak een (mini)vijver
• Wild voor kinderen: water om mee te spelen
• Wonderlijk voor volwassenen: regenwater recupereren, gratis 

water om je planten te bewateren
• Wijs voor de natuur: drink- en wasplaats voor vogels, een thuis 

voor waterjuffers, waterkevers, schaatsenrijders ...

2. Snoepjes van de natuur: kweek zelf bessen, 
groentjes of kruiden

Is er iets lekkerder dan snoepjes van de natuur? Rode, witte of zwarte 
besjes, frambozen of stekelbessen. Hang een bijenhotel op een zonnige 
plaats in de buurt om bestuiving te bevorderen.

• Wild voor kinderen: hmmmmm, snoepjes!
• Wonderlijk voor volwassenen: vitaminen voor het hele gezin
• Wijs voor de natuur: lekkers voor bijen, hommels en vogels.

3. Wonderlijk Wild Woud: plant minstens één 
boom, struik  of klimplant

Bomen, struiken en klimplanten. De beste plekjes om in te klauteren of 
de ultieme verstopplaats. Eens volgroeid zijn ze een thuis voor heel wat 
vogels. 

• Wild voor kinderen: de beste verstopplekjes
• Wonderlijk voor volwassenen: welverdiende rust in uw hang-

mat, schaduw en een prachtig uitzicht
• Wijs voor de natuur: schuil- en nestplaats voor vogels, voedsel 

voor heel wat nectardrinkende insecten

TOVER UW TUIN TOT LEVEN!
Bron: Campagne Wonderlijk Wild in de tuin van Natuurpunt en Velt
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10.  Fleur de boel op: 15 soorten bloeiende 
planten in je tuin

Plant of zaai zoveel bloemen als u maar kunt. Kies vooral soorten die in 
het wild voorkomen, geen gecultiveerde. 

• Wild voor kinderen: test uw vlinderkwaliteiten en probeer te ach-
terhalen welke bloemen het lekkerste ruiken. Maak iemand blij met 
het mooiste bloemetje uit uw tuin.

• Wonderlijk voor volwassenen: instant geluk met al die kleur- 
en geurpracht

• Wijs voor de natuur: gratis nectarbar voor bijen, zweefvliegen en 
vlinders

Meer info: 
www.wonderlijkwild.be (Aan de slag)

8. Gratis voetenmassage: maak een 
blotevoetenpad

Gebruik verschillende ondergronden zoals stukjes gazon, houtsnippers, 
ronde kiezeltjes, droog zand, een omgevallen boomstam, boomschij-
ven, niet te scherpe natuurstenen of enkele betondallen. 

• Wild voor kinderen: een hink-stap-sprong-parcours in uw eigen tuin
• Wonderlijk voor volwassenen: natuurlijke voetenmassage, 

minder wateroverlast bij hevige regen
• Wijs voor de natuur: diversiteit aan ondergrond zorgt voor diver-

siteit aan diertjes

9. Verbind het groen: alle tuintjes samen!
Kies voor een levende omheining. Vaak gebruikte soorten zijn haagbeuk, 
beuk, veldesdoorn en liguster. Onder bestaande omheiningen graaft u 
zonder veel moeite een egeltunnel van minstens 20 x 20 x 20 cm.

• Wild voor kinderen: speel eens bij de buren
• Wonderlijk voor volwassenen: een prachtige, groene rand rond 

uw tuin
• Wijs voor de natuur: een vrije doorgang voor de egel of de bruine 

kikker

Kraanwater is iets om zuinig op te zijn. Het kost veel energie om het 
schoon te maken en naar de huizen te vervoeren. Gebruik daarom in de 
eerste plaats regenwater voor de tuin. Hebt u geen regenwateropvang, 
pas dan volgende tips toe om zoveel mogelijk kraantjeswater te sparen.

• Zet planten in uw tuin die goed tegen de plaatselijke omstandigheden 
kunnen;

• Als de bodem gauw droog wordt, zorg er dan voor dat de bodem 
zoveel mogelijk bedekt blijft. Dat zorgt ervoor dat er zo min mogelijk 
water verdampt. Bijvoorbeeld door bodembedekkende planten, stro of 
kokosdoppen (tuincentrum);

• Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van 
de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt 
dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, 
want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas 
werken en ze verschroeien; 

• Maak een klein dijkje om planten heen, zodat het water niet meteen 
wegstroomt; 

ZUINIG MET WATER OMSPRINGEN TIJDENS DE ZOMER

• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever één keer per 
week een kwartier, dan elke dag vijf minuten: de planten zullen dieper 
wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiter-
aard ook perfect met opgevangen regenwater;

• Besproei uw gazon niet. U zult merken dat het zich na een periode van 
droogte sneller herstelt dan u dacht.



Zoeklicht · Kortenberg
juli-augustus 2015

11

Blijf gezond
• Gerookte vlees- en viswaren zijn niet geschikt voor de barbecue.
• Gebruik aparte borden, bestek en tangen voor rauw vlees en rauwe 

vis.
• Bewaar voedingsmiddelen zo lang mogelijk in de koelkast. 
• Maak vlees en vis goed gaar en start met de producten die het lang-

ste op de barbecue moeten. Sommige vleessoorten, zoals worstjes, 
kip en brochettes, kunt u best voorgaren.

• Als u houtskool gebruikt, wacht dan met bakken tot u geen vlam-
men meer ziet en de kolen bedekt zijn met een laagje witte as. Als 
het vuur nog te heet is, verbrandt het vlees van buiten, terwijl het 
binnenin nog rauw is. 

• Keer het vlees regelmatig om te voorkomen dat het aanbrandt. 
Zwarte randjes of korstjes snijdt u weg. Immers, verbrande produc-
ten bevatten schadelijke stoffen. 

• Hoe groter de afstand tussen houtskool en het barbecuerooster 
(minimum 25 tot 40 centimeter), hoe minder giftige stoffen op het 
vlees of de vis afgezet worden. Bestrijk het rooster met olie.

• Maak grote stukken vlees (zoals een roulade of een hele kip), en 
vlees met een hoog vetgehalte klaar volgens de indirecte barbecue-
methode. Daarbij voorkomt u dat het vet op de hete houtskool (of 
de vlammen van de gasbarbecue) terecht komt. Zo komen er minder 
giftige stoffen vrij. Leg de houtskool daartoe aan de zijkanten op het 
houtskoolrooster en voorzie in het midden, onder het vlees, een 
druipbakje, eventueel gevuld met water. 

Welzijn
BARBECUEËN: ALTIJD GEZELLIG, NU OOK VEILIG EN GEZOND
Bron: Voedingscentrum Nederland

Bij barbecueën roostert u voedingsmiddelen op een houtskool-, gas- of 
elektrische barbecue. Gezellig buiten met vrienden en familie, plezier 
verzekerd! Met onderstaande tips houdt u uw feestje ook veilig en 
gezond.

Gasbarbecue en elektrische barbecue
• Deze barbecues hebben als voordeel dat zij in tien minuten op tem-

peratuur zijn.
• Een gasbarbecue heeft de minste milieu-impact en zorgt bovendien 

voor een constante temperatuur, zodat het vlees goed gaart.

Houtskoolbarbecue
• Dit type barbecue heeft een half uur tot een uur nodig om op tem-

peratuur te komen.
• Gebruik best kokosbriketten. Daarbij komen minder schadelijke stof-

fen vrij én u hebt er minder van nodig. Voor vier personen is één kilo 
kokosbriketten genoeg, waar u anders 2,5 kilo houtskool zou ver-
bruiken.

• Gebruik om de houtskool aan te steken alleen brandpasta en aan-
maakblokjes.

Houd het veilig
• Sta niet in ontbloot bovenlijf voor de barbecue en draag geen los-

hangende kleren of synthetische stoffen. Kies voor katoen of linnen.
• Houd kinderen en dieren uit de buurt.
• Gebruik nooit brandalcohol om houtskool aan te steken. Het kan 

steekvlammen veroorzaken. 
• Bewaar houtskool op een droge plek. Bij vochtige houtskool komen 

meer giftige stoffen vrij. 
• Gebruik nooit petroleum om het vuur aan te steken. Deze verbrandt 

niet volledig waardoor schadelijke stoffen ontstaan.
• Gebruik nooit hout, zeker niet als dat geverfd of sterk harshoudend 

is.
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Meer info: Eva Fredrix
02 755 23 23

eva.fredrix@kortenberg.be 
www.welzijnshuis.be (Tweedehands)

Welzijnshuis
WEGGEEFACTIE BIJ DE KAPSTOK

De Kapstok is een tweedehandswinkel in Kortenberg. U vindt hem 
in de Brouwerijstraat 65, naast de Wereldwinkel. In De Kapstok kunt 
u kleding, schoenen, huishoudlinnen, speelgoed en kleding acces-
soires vinden. De winkel wordt opengehouden door vrijwilligers. 
Iedere inwoner van Kortenberg mag iedere maand vijf gratis stuks 
komen halen. 

In juli heeft De Kapstok een mooie aanbieding: bovenop de nor-
male vijf stuks per maand worden vijf extra stuks gegeven. 

Schenkingen van kleding voor mannen, vrouwen en kinderen zijn 
altijd welkom. De kleding moet in goede staat zijn en mag geen 
vlekken, scheuren of gaten vertonen. De Kapstok aanvaardt ook 
speelgoed, handtassen, bed- en huishoudlinnen en schoenen. 

Lokaal Dienstencentrum
INFONAMIDDAG: GEHOOR EN GEHOORVERLIES

Uw gehoor is zeer belangrijk maar helaas werkt het niet altijd naar behoren. Er wordt een 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende graderingen in ernst van gehoorverlies.

• Slechthorendheid is een andere term om gehoorverlies te beschrijven.
• Doofheid is gehoorverlies waarbij de gehoordrempels tussen 91 en 120 dB HL kunnen 

opgemeten worden.
• Cophose is totaal gehoorverlies of volledige doofheid.

Tijdens deze boeiende infosessie leert u hoe uw gehoor werkt. Welke zijn de tekenen van uw 
gehoorverlies? U gaat na wat mogelijke oorzaken zijn van uw gehoorverlies: bijvoorbeeld 
ouderdom, beschadigd trommelvlies, erfelijkheid, medicatie,... Hoe kunt u dit probleem ver-
helpen? Daarnaast krijgt u communicatietips en info over gehoorbescherming, gehoortoestel-
len en gehoorhulpmiddelen. Deze infonamiddag wordt georganiseerd door het Lokaal 
Dienstencentrum in samenwerking met thuiszorgwinkels.

Praktisch
Dinsdag 1 september van 14 tot 15.30 u.
Serviceflats, Leuvensesteenweg 190
Gratis
Inschrijven vóór 26 augustus via dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224 
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• Berg uw waardevolle voorwerpen 
zoals juwelen en geld op in een 
kluis in de bank of verstop ze 
goed in huis (bijvoorbeeld op zol-
der of in de kelder).

• Leg geen sleutel onder de deur-
mat of in een bloempot. De inbre-
kers weten deze ook te vinden.

• Laat zeker geen afwezigheidsbe-
richt achter op de deur, op het 
antwoordapparaat of op sociale 
media zoals Facebook. De inbre-
ker kan dit opvangen, waardoor 
hij weet wat het ideale moment is 
voor een ongewenst bezoek.

Inwoners van Kortenberg kunnen ook gratis afwezigheidstoezicht aan-
vragen. U kunt ook een gratis en vrijblijvend inbraakpreventieadvies 
aanvragen. De preventieadviseur van politie HerKo bekijkt uw woning 
en geeft nuttige tips op maat. Beide diensten kunt u aanvragen via 
www.politieherko.be (Preventie).

WelzijnPolitie
GAAT U MET VAKANTIE? LAAT UW HUIS VEILIG ACHTER DOOR HET GEGLUUR VAN UW BUUR! 

Neem de juiste maatregelen tegen inbraak voor u vertrekt. Zo keert u 
zorgeloos terug, zonder u af te vragen of uw inboedel 'pootjes heeft 
gekregen'.

• Vraag aan een buur of vertrouwenspersoon om uw brievenbus 
dagelijks leeg te maken, de rolluiken op en neer te laten en af en toe 
het licht te laten branden 's avonds. Zo geeft u het signaal dat er 
iemand thuis is en dat schrikt de inbreker af. Sluit een lamp aan op 
een tijdschakelaar, zodat er automatisch in de woning op realisti-
sche tijdstippen licht aan en uit gaat.

Als de buren verwittigd zijn dat u een tijdje afwezig bent, valt het voor 
hen ook op wanneer er verdachte gedragingen rond uw woning plaats-
vinden, waardoor ze sneller contact met de politie kunnen opnemen!

• Doe uw deuren op slot, vergrendel ramen (ook op de eerste verdie-
ping) en keldergaten.

• Bewaar uw gereedschap en ladders achter slot en grendel, zodat de 
dief geen voorwerpen kan gebruiken als inbreekmateriaal. Stal 
inbreekmateriaal liever in een afsluitbare garage of kelder dan in een 
tuinhuis.

SNELHEIDSMETINGEN EN –ACTIES MEI 

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

Snelheidsacties met flitsen van overtreders

Straat Toegelaten snelheid Aantal gemeten voertuigen Percentage geflitste voertuigen

Zavelstraat 50 km/u. 2731 4,7 %
Sterrebeeksesteenweg 50 km/u. 153 6,5 %
Leuvensesteenweg 50 km/u. 764 5,6 %
Wijnegemhofstraat 50 km/u. 721 10,5 %
Lelieboomgaardenstraat 50 km/u. 33 0 %
Schoonaardestraat 50 km/u. 245 6,1 %
Molenstraat 50 km/u. 325 6,5 %
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Prikbord
UITNODIGING TE DEUM

U wordt van harte uitgenodigd op het Te Deum ter gelegenheid van de nationale feestdag. De plechtigheid 
vindt plaats op zondag 19 juli in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Kortenberg, aansluitend op de eucharis-
tieviering van 10.45 u. 

De plechtigheid wordt bijgewoond door afgevaardigden van de burgerlijke en militaire overheden en is vrij 
toegankelijk voor het publiek. Er is muzikale begeleiding door het zangkoor ’De Everaert-Ghesellen’ uit 
Everberg, onder leiding van Gaby Leaerts.

Na de viering wordt een hulde gebracht aan het monument voor het Administratief Centrum en wordt een 
receptie aangeboden in het Administratief Centrum.  

M
EI

 IN
 B

EE
LD

1-2  Gezelschap De Sierk toverde de Bib 
om tot een heus circus! De kinderen 
van alle tweede leerjaren van 
Kortenberg stonden in de belangstel-
ling en mochten meewerken aan de 
circusvoorstelling.

3  Op zondag 10 mei opende de open-
luchtexpo ‘Slowart’, een initiatief van 
de gemeente Kortenberg en de 
Werkgroep Beeldende Kunsten. Na 
een gezellig startmoment in het park 
van de Oude Abdij konden de bezoe-
kers het kunstenparcours verkennen 
en onderweg proeven van enkele 
‘Slowfood-hapjes’.

4-6  Als afsluiter van de ‘Week van de 
opvoeding’ namen meer dan 300 
ouders en kinderen op zondag 24 mei 
deel aan een zonovergoten familie-
feest in het park van de Oude Abdij 
van Kortenberg.

7-8  Meer dan duizend personen trotseer-
den op zondag 31 mei het mindere 
weer om een bezoekje te brengen aan 
de Kringlooptuindag en Plantenbeurs 
in het park van de Oude Abdij in 
Kortenberg. Dit familiegebeuren had 
voor elk wat wils: naast plantenkwe-
kers, ambachten en lokale en fair-
trade-producten, waren er ook infor-
matieve stands en kinderanimatie.

1 2

3 4

5 6

7 8
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(Cultuurdienst)

KORTENBERG FEEST!

in Kortenberg
GEMEENTEBESTUUR

Het is weer zover! Op zondag 5 juli van 14 tot 18 u. viert Kortenberg 
volop feest. Dit maal is deelgemeente Kortenberg de gastheer van 
dienst. Iedereen is heel hartelijk welkom in het park van de Oude Abdij 
voor een middag vol plezier. 

Leer macraméknopen leggen, laat 
een ballon in de gekste figuren 
plooien, waag je aan een deathride, 
geniet van spectaculaire straatthe-
ateracts, ... Ook de Kortenbergse 
verenigingen bieden leuke activi-
teiten en lekkere snoeperijen aan. 

Kortom, alle ingrediënten om er een 
gezellige dag van te maken zijn aanwezig!

Zondag 5 juli van 14 tot 18 u.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef, Kortenberg

Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

(Cultuurdienst)

ZOMERSE PARKDAGEN 
GEMEENTEBESTUUR

In juli en augustus vormt het park 
van de Oude Abdij het decor van 
gezellige middagconcerten. Onder 
de noemer Zomerse Parkdagen wor-
den er deze zomer 4 concerten geor-
ganiseerd. Om samen te genieten 
van een ongedwongen zomerse 
sfeer, een hapje en een drankje.
Afspraak op zondag om 15 u. in het 
park van de Oude Abdij. Hartelijk welkom!

Op het programma:
Zondag 12 juli: Zsa Zsa Zsu
In 2015 neemt deze vijfkoppige band een nieuwe start: een gewaagde 
roaring 20ties outfit, volledig uitgewerkte backing vocals en een drum-
ster. Een band met enkel vrouwen die frisse muziek uit de jaren ’20 
speelt. Meer info: www.zsazsazsu.eu

Zondag 26 juli: The Blues Vision
Een bluestrio bestaande uit twee jonge snaken en een dame op de bas 
die samen al meer dan 200 concerten hebben gespeeld. Ze trekken dit 
jaar het land rond met hun derde langspeler Kind of Blues. 
Meer info: www.thebluesvision.be

Zondag 9 augustus: Kim Versteynen en Tim Finoulst
Dit jazzduo, bestaande uit Tim op gitaar en Kim aan de zang, kreeg in 
2013 de prijs Leffe Jazznight voor jong talent uitgereikt. Een welver-
diende prijs voor twee muzikanten die met hart en ziel muziek maken. 
Een duo dat de jury wist te betoveren met mooie melodieën en dat met 
een intimistische sfeer Kortenberg zal begeesteren. 
Meer info: www.kimversteynen.com

Zondag 23 augustus: Carl Durant & The Lost Kings
Na 11 jaar San Diego en talrijke optredens aan de Amerikaanse west-
kust heeft singer-songwriter Carl zijn weg teruggevonden naar Leuven. 
Met zijn band The Lost Kings worden de akoestische nummers wat ste-
viger en dankbaarder, maar verliezen ze nooit hun breekbaarheid.  
Meer info: www.carldurant.com

Vier zondagen, telkens om 15 u.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef, Kortenberg

Parking aan GC Colomba
Gratis

Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

Ontdek het park van de Oude Abdij ook op andere manieren : 
• Onthaast met een hapje en een drankje op het terras van de Oude 

Abdij. Kijk op www.oudeabdijkortenberg.be voor de openingsuren.
• Bezoek de openluchtexpo Slowart met vertrekpunt in het park. Meer 

info: www.slow-art.be
• Zoek naar een aantal geocaches in het kader van de kunsttentoonstel-

ling Slowart. Meer info: gcinregiokortenberg@gmail.com
• Of download op je smartphone of tablet het interactief spel van Vlieg 

voor kinderen dat beschikbaar is in de OJOO-app. Meer info op  
02 755 22 80 of via uitbalie@kortenberg.be
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WELKOM IN OC OUD GEMEENTEHUIS! 
Via twee vragenrondes kon u als inwoner mee beslissen over een nieuwe naam voor het ontmoetingscentrum te Everberg. De uitverkoren naam is  
'OC Oud Gemeentehuis’. Een woordje uitleg: tot het jaar 2000 waren de gemeentelijke diensten Ruimtelijke Ordening, Milieu, Toerisme en Cultuur 
gehuisvest in het gebouw dat nu dienstdoet als ontmoetingscentrum.

Weldra zullen alle ontmoetingscentra voorzien worden van nieuwe uithangborden om beter zichtbaar te zijn in het straatbeeld. 

(Toerisme Dijleland)

DIJLELANDSE STREEKWANDELINGEN 2015
Verken het mooie Dijleland onder leiding van een Dijlelandse topstreekgids! Tijdens het jaar nemen de ambas-
sadeurs van Toerisme Dijleland je op sleeptouw naar pakkende plekjes. Alle wandelingen starten op woensdag 
om 14 u. en duren ongeveer drie uren. Twee wandelingen worden herhaald op zondag en starten om 14.30 u. 

Draag best stevig schoeisel want veld- en boswegeltjes kunnen soms modderig zijn. Je betaalt niets voor 
enkele uurtjes magisch Dijleland. Iedereen steeds welkom!

Programma tweede helft 2015
Wanneer Waar Vertrekpunt Adres
woe 8 juli Tervuren Markt Marktplein 
woe 22 juli Steenokkerzeel Sint-Rumolduskerk Fuérisonplein
zo 26 juli Steenokkerzeel Sint-Rumolduskerk Fuérisonplein 
woe 12 augustus Keerbergen Oude Hansbrug Hansbrug
woe 26 augustus Oud-Heverlee Parking Speelberg Weertsedreef-Herculesdreef Sint-Joris-Weert
woe 9 september Kraainem Sint-Pancratiuskerk Arthur Dezangrélaan
woe 23 september Kortenberg Ingang gemeentehuis Dr. Victor De Walsplein 
zo 29 september Kortenberg Ingang gemeentehuis Dr. Victor De Walsplein 
woe 14 oktober Boortmeerbeek Parking Oude Pastorie Ravesteinstraat 22 
woe 28 oktober Herent Sint-Laurentiuskerk Dorpsplein 

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

(Die Blomme)

BLOEMSCHIKLESSEN
Die Blomme uit Kortenberg verwelkomt iedereen die doorheen de seizoenen poëzie wil bedrijven met bloem, met groen, met tak, met blad, met 
aarde, met zand, met schelp en al het verrukkelijke uit de natuur.
Die Blomme is een groep enthousiaste liefhebbers die het bloemschikken al wat in de vingers hebben, maar ook nieuwkomers (man of vrouw) zijn 
steeds welkom en worden stapsgewijs ingewijd in het bloemschikken en de bloemsierkunst. Met een keuze uit drie verschillende stukken wordt 
maandelijks van september tot en met mei de creativiteit aangescherpt.
De lessen gaan door in OC Berkenhof op dinsdagavond, woensdagvoormiddag, -namiddag of -avond of donderdagavond.

Meer info:
Mia Fransen: 02 759 43 34

Gerda De Wolf: 02 759 49 37
Micheline Matterne: 02 759 20 09
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(vzw Crisis)

CRISIS FESTIVAL 
Op zaterdag 15 augustus zijn jong en oud welkom op het Crisis Festival, 
editie 2015. 

Voor wie het nog niet wist, het Crisis Festival staat garant voor een dag 
boordevol leuke, kwalitatieve animatie voor jong en oud, klasbakken en 
lokaal talent op het podium. Maar ook lekker eten, frisse pintjes en 
plezier voor tien. Belangrijke aanvulling: het festival is helemaal gratis. 
Niets houdt je tegen om de fiets op te springen en langs te komen op 
zaterdag 15 augustus.

Wat kan je dit jaar verwachten? 
Voor de jongste bezoekers: springkastelen, knutselsessies, poppenthe-
ater, schminkstand, vuurshows, broeken aftrekken, knotsgekke circus-
toestanden, en nog veel meer! Bovendien komt superheld RED, samen 
met Lennaert Maes, Axl Peleman en vele andere topmuzikanten op 
bezoek voor een fantastische show.
Voor de muziekliefhebbers staan onder meer videoclipwonders Willow, 
de stevige rock ’n roll van Berry Quincy en de loungy beats & rhymes 
van Yellowstraps op het podium. En de feestbeesten mogen zich al 
opwarmen voor een knallend optreden van AKS of de dj-set van Faisal. 

Voor meer info over de artiesten, de bereikbaarheid en de spelregels 
van het festival, neem zeker een kijkje op www.crisisfestival.be of check 
de Facebookpagina.
Kom iets drinken, wat bijkletsen, de dansbenen losschudden. Kortom, 
geniet van een fijn, klein, kwalitatief festival vlakbij. Welkom op het 
Crisisfestival 2015! 

Zaterdag 15 augustus vanaf 14 u.
Ingang Kasteelstraat, Erps-Kwerps 

Gratis
Info: www.crisisfestival.be 

(Schoonaerde Feesten vzw) 

TWEEDE EDITIE SCHOONAERDE FEESTEN

Iedereen herinnert het zich nog wel: de grootse feesten, kermissen en 
witloofstoeten van Schoonaerde. 
Na meer dan 20 jaar vonden de huidige bewoners van de wijk 
Schoonaarde (Erps-Kwerps) dat het hoog tijd werd om deze goede 
oude traditie in ere te herstellen en pakken ze voor de tweede maal uit 
met een welgevuld weekendprogramma, leuke evenementen voor 
jong en oud en dit alles aan democratische prijzen.

Zaterdag 29 augustus:
13.30 u.  Plechtige opening en start ‘Schoonaerde heeft Talent’, een 

wedstrijd voor kinderen van 6 tot 18 jaar
14 u. Opening kermis
17 u. Miss en Mister Schoonaerde Verkiezing
21 u. Optreden Yves Segers
22 u. Optreden coverband deWit & Koo
1 u. Hits van vroeger en nu

Zondag 30 augustus:
8 u. Rommel-, boeren- en ambachtenmarkt
10 u. Opening kermis
13 u. Live optredens van Blend en 3Rouges
16 u. Einde markt (toog blijft open tot vat af is)
18 u. Afsluiting feesten

Doorlopend BBQ, hamburgers, frieten, taart, ... te verkrijgen.

Toegang voor automobilisten is uitsluitend mogelijk via de Kouterstraat. 
Er is een grote fietsparking in de Weebroekweg.

Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus
Weebroekweg – Erps-Kwerps

Toegang 5 euro vanaf 19.30 u. enkel op zaterdag
Info: 0479 60 23 04 (Jonny Vanden Balck)

www.schoonaerdefeesten.be
Inschrijven voor Schoonaerde heeft Talent - Miss en 

Misterverkiezing: info@schoonaerdefeesten.be
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(Kamperfoelie - Gezinsbond Erps-Kwerps)

BLOEMSCHIKKEN DOORHEEN DE SEIZOENEN
Met cursussen van negen lessen wil 
Kamperfoelie, de creagroep van de 
Gezinsbond van Erps-Kwerps, probe-
ren zowel basistechnieken als de 
nieuwste tendensen in het bloem-
schikken mee te geven.

De nieuwe reeksen voor het seizoen 2015-2016 beginnen in septem-
ber. Schrijf zo vlug mogelijk in want de plaatsen zijn beperkt.

De lessen gaan door in Woon- en Zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes, Dorpsplein 10 in Erps-Kwerps. Je kan deelnemen op maan-
dagnamiddag of -avond, dinsdagnamiddag of -avond, woensdag-
avond en donderdagnamiddag. De namiddaglessen starten om  
13.30 u., de avondlessen om 19.30 u. (behalve maandagavond: 19 u.)

Info en inschrijvingen:
Anne Van Daele: 02 759 93 39, anne.john@telenet.be

Simone Goolaerts: 02 759 82 16

(Kantschool Kortenberg)

INFOAVOND KANTSCHOOL KORTENBERG 
Op zaterdag 5 september 
start Kantschool Kortenberg 
met een nieuw kantklosjaar 
voor beginners en gevorder-
den. Deze lessen gaan twee 
maal per maand door, telkens 
op zaterdag van 9 tot 16 u. 
Heb je interesse, kom dan 
naar de info- en inschrij-
vingsavond op maandag 31 
augustus van 19 tot 20.30 
u. in de grote zaal op de 
bovenverdieping van OC 
Berkenhof in de Beekstraat 25 
in Kortenberg.

Meer info:
Godelieve Hermans

02 757 16 31 na 18 u. 
kantschool.kortenberg@skynet.be

(Gordelfestival)

EEN BRUISENDE ZOMER IN DE GROENE GORDEL
Het Gordelfestival geeft een toffe draai aan je zomer, en dit de hele zomer lang! Ook in 2015 zet het 
Gordelfestival zijn schouders onder een brede waaier van zomerevenementen in de Groene Gordel. 
Voor ieder is er wel wat wils.

Het muzikale luik van het Gordelfestival is dit jaar sterk vertegenwoordigd met onder meer het 
Vijverfestival, Volkin’Ro, de Druivenfeesten en het Jaarmarktfestival in Wemmel. Ook de sportieve-
lingen komen met De Lus, de Stranddag in Hofstade, de Pajotse 400 en de mountainbikeroutes 
tijdens de Hoebelfeesten zeker aan hun trekken. Straattheaterfestival Strapatzen is met zijn interna-
tionale programma uitgegroeid tot een vaste waarde en hetzelfde kan gezegd worden over de Dag 
van het Brabants trekpaard. Noteer alvast ook zondag 6 september in je agenda. Dan kan je tijdens de Topdag op een sportieve manier het veel-
zijdige, gastvrije en Vlaamse karakter van De Groene Gordel komen ontdekken. De Groene Gordel, da's immers Vlaanderen op z'n mooist!

Ga je het liefst zelf op verkenning? De gratis Gordelfestival-app zet je meteen op weg en toont je de mooiste fiets- en wandelroutes in de streek,  
met alle bezienswaardigheden. Voor deze app, het volledige zomerprogramma en het aanbod op 6 september is er slechts één adres:  
www.gordelfestival.be. 



(JH ‘t Excuus)

10de EDITIE EXCUUSFEESTEN OP VRIJDAG EN ZATERDAG 

Jaks !
Op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus gaat de 10de editie van 
de Excuusfeesten door in en om GC Colomba. ‘t Excuus viert dit jaar zijn 
10-jarig bestaan en ook het programma is door mekaar geschud.

Vrijdag 31 juli: 
• Afterworkterras: op vrijdagavond is iedereen na zijn werk of 

bezigheid welkom op ons afterworkterras. Vanaf 18 u. worden er 
dj's, drank en hapjes voorzien op het terras aan de achterkant van 
Colomba ter hoogte van het skatepark.

• Avondjogging: te veel energie om op het terras te zitten? Schrijf je 
dan in voor de avondjogging (6 of 12 km). Dit jaar gaat de jogging, 
die valt onder het loopcriterium Vlaams-Brabant, voor een eerste 
maal  door op vrijdagavond. 

Zaterdag 1 augustus:
• Rommelmarkt: de ochtendstond heeft goud in de mond, de dag 

begint met een grote rommelmarkt. Met meer dan 100 
standhouders en al enkele jaren ervaring en bekendheid is deze 
rommelmarkt een echte aanrader om een bezoekje te brengen.

• Zaalvoetbaltornooi: sportievelingen kunnen zich inschrijven voor 
het zaalvoetbaltornooi dat doorgaat in de sporthal van GC Colomba. 
Dit tornooi wordt georganisseerd door de zaalvoetbalploeg van 
Jeugdhuis 't Excuus.

• Streekbierenterras: vanaf de middag opent het terras weer zijn 
deuren.  In de loop van de namiddag zorgt de band 'The Crocodiles' 
voor een bruisend optreden met stevige gitaarcovers.

• Kinderdorp: de speeltuin wordt omgetoverd tot een waar 
kinderparadijs waar er verschillende activiteiten en attracties 
aangeboden worden voor de kleinsten.

• Openlucht dj-festival: vanaf 21 tot 3 u. kan er gedanst en gefeest 
worden op ondermeer plaatjes van Stijn Van de Voorde en Jan 
Vervloet.

Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus 
GC Colomba

Gratis
Info: www.excuusfeesten.be of op de Facebookpagina
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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.

in Kortenberg

Wanneer Wat Organisator Waar Info

van 28/06/15  
tot 29/08/15  

De Schatten van Vlieg in 
de Bib van Kortenberg 

De Bib De Bib Gratis, tijdens de openingsuren van de Bib, 
02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be, 
www.bibliotheekkortenberg.com

woe 01/07/15  
van 18:00 tot 21:00 

ZAP - Filmavond met 
pizza en chips

Jeugddienst Jeugdhuis Den Uyl, 
Gemeentehuisstraat 7, Everberg

Gratis, jeugddienst@kortenberg.be

za 04/07/15  
van 18:00 tot 22:00 

Jaarlijks ledenfeest 
Witlooftrekkers Kortenberg

Wandelclub Witlooftrekkers Parochiezaal, Annonciadenstraat, 
Everberg

www.witlooftrekkers.be, € 23 voor leden, 
€ 25 voor niet- en andere VWO leden

zo 05/07/15  
van 14:00 tot 18:00

Kortenberg Feest Cultuurdienst Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 
22, Kortenberg

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

zo 05/07/15  
van 13:15 tot 17:00 

Brabantwandeling 12 km 
te Chastre

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein  02 759 54 64, www.witlooftrekkers.be

zo 05/07/15  
van 14:00 tot 16:30 

Repair Café Kortenberg CGK Repair Café Kortenberg, 
Kapellestraat 74, Kortenberg

 0473 87 80 13

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

Grabbelpas - Domino Day Jeugddienst OC De Zolder  jeugddienst@kortenberg.be, € 8

woe 08/07/15  
van 13:00 tot 17:00 

ZAP - Watersearch met 
kano's op de Leuvense 
Dijle

Jeugddienst Vertrek: bushalte Kortenberg 
Craenenplein

 jeugddienst@kortenberg.be, € 8

woe 08/07/15  
om 14:00

Streekwandeling Tervuren Toerisme Dijleland Vertrek: Markt Tervuren 016 31 18 61, info@toerismedijleland.be, 
www.toerismedijleland.be

zo 12/07/15  
om 15:00

Zomerse parkdagen: Zsa 
Zsa Zsu

Cultuurdienst Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 
22, Kortenberg

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

zo 12/07/15  
van 09:30 tot 12:00   

Ochtendwandeling 10 km 
te Kortenberg

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein 02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

di 14/07/15  
van 08:30 tot 16:30 

Grabbelpas - Boerderijdag 
op 't Silsomhof

Jeugddienst t Silsomhof, Olmenhoekstraat 49, 
Erps-Kwerps

jeugddienst@kortenberg.be, € 8

van 18/07/15  
tot 20/07/15   

Kermis te Erps-Kwerps Sint Pietersplein, Erps-Kwerps www.kortenberg.be

za 18/07/15  
van 14:00 tot 23:00,  
zo 19/07/15  
van 12:00 tot 23:00,  
ma 20/07/15  
van 14:00 tot 23:00,  
di 21/07/15 v 
an 14:00 tot 23:00 

8ste Kwerps herleeft Buurtcomité Kwerps Herleeft Café De Schuur, Kwerpsebaan 374, 
Erps-Kwerps

www.cafedeschuur.be

zo 19/07/15  
van 08:30 tot 18:00 

Dagtocht 22 km te Louise-
Marie (Ronse)

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein 02 269 00 84, www.witlooftrekkers.be

zo 19/07/15  
om 10:45

Te Deum Gemeente Kortenberg 
i.s.m. vaderlandslievende 
verenigingen en MKK

Onze-Lieve-Vrouwkerk Kortenberg 02 755 22 82
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Wanneer Wat Organisator Waar Info

zo 19/07/15 om 14:00,  
zo 16/08/15 om 14:00  

Begeleide bezoekdag 
kunstexpo Slowart

Cultuurdienst Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 
22, Kortenberg

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be, 
www.slow-art.be

woe 22/07/15  
om 14:00

Streekwandeling 
Steenokkerzeel

Toerisme Dijleland Vertrek: Sint-Rumolduskerk, 
Fuérisonplein, Steenokkerzeel

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

do 23/07/15  
van 14:00 tot 16:00 

ZAP - Initiatie beatboxen Jeugddienst Jeugdhuis 't Excuus, 
Wijngaardstraat, Kortenberg

jeugddienst@kortenberg.be, € 8

zo 26/07 om 14:30 Streekwandeling 
Steenokkerzeel

Toerisme Dijleland Vertrek: Sint-Rumolduskerk, 
Fuérisonplein, Steenokkerzeel

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

zo 26/07/15  
van 09:30 tot 12:00 

Ochtendwandeling 8 km 
te Vossem

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein 02 759 87 19, www.witlooftrekkers.be

zo 26/07/15 om 15:00 Zomerse parkdagen: The 
Blues Vision

Cultuurdienst Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 
22, Kortenberg

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

di 28/07/15  
van 13:30 tot 16:00 

ZAP - Wavedrums & 
Drumpads workshop 
percussie

Jeugddienst GC Colomba jeugddienst@kortenberg.be, € 8

di 28/07/15  
van 09:00 tot 16:00 

Grabbelpas - Mission 
Impossible II 

Jeugddienst OC Berkenhof jeugddienst@kortenberg.be, € 8

woe 29/07/15  
van 18:00 tot 22:00 

Avondwandeling 13 km te 
Everberg-Leuven

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: parochiezaal, 
Annonciadenstraat, Everberg

02 759 54 64, www.witlooftrekkers.be

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

Avondwandeling 8 km te 
Huldenberg

Wandelclub Witlooftrekkers 
i.s.m. De Druiventrippers en 
VTB Kultuur Huldenberg

Vertrek: parking GC Colomba 016 47 35 18 of 0476 36 53 37

vrij 31/07/15  
van 18:00 tot 01:00,  
za 01/08/15  
van 10:00 tot 03:00 

Excuusfeesten op vrijdag 
en zaterdag

JH 't Excuus GC Colomba www.excuusfeesten.be of op de FB-pagina

di 04/08/15  
van 09:00 tot 16:00 

Grabbelpas - 
Experimenteerkriebels

Jeugddienst GC Colomba jeugddienst@kortenberg.be, € 8 

di 04/08/15  
van 09:00 tot 19:15 

ZAP - Walibi Jeugddienst Vertrek: Treinstation, Stationstraat, 
Kortenberg

jeugddienst@kortenberg.be, € 8

zo 09/08/15 om 15:00 Zomerse parkdagen: Kim 
Versteynen en Tim Finoulst

Cultuurdienst Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 
22, Kortenberg

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

di 11/08/15  
van 9:00 tot 16:00

Grabbelpas - 
Vechtsportdag

Jeugddienst GC Colomba  jeugddienst@kortenberg.be, € 8

woe 12/08/15  
om 14:00

Streekwandeling 
Keerbergen

Toerisme Dijleland Vertrek: Oude Hansbrug, 
Keerbergen

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

don 13/08/15  
van 08:00 tot 17:30 

ZAP - Watersportdag Jeugddienst Vertrek: GC Colomba jeugddienst@kortenberg.be, € 20

za 15/08/15  
van 14:00 tot 03:00 

Crisis Festival vzw Crisis Kasteelstraat, Erps-Kwerps www.crisisfestival.be

di 18/08/15  
van 09:00 tot 16:30 

Grabbelpas - Aqualibi Jeugddienst Vertrek: GC Colomba jeugddienst@kortenberg.be, € 8

di 18/08/15  
van 13:00 tot 17:00 

ZAP - Initiatie parkour  
@ Leuven

Jeugddienst Vertrek: bushalte Kortenberg 
Craenenplein

jeugddienst@kortenberg.be, € 8

zo 23/08/15 om 15:00 Zomerse parkdagen: Carl 
Durant & The Lost Kings

Cultuurdienst Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 
22, Kortenberg

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

woe 26/08/15  
van 07:30 tot 18:30 

ZAP - Mountainboarden 
boomklimmen en 
boogschieten

Jeugddienst Vertrek: GC Colomba jeugddienst@kortenberg.be, € 20
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woe 26/08/15  
om 14:00

Streekwandeling Oud-
Heverlee

Toerisme Dijleland Vertrek: Parking Speelberg, 
Weertsedreef-Herculesdreef, Sint-
Joris-Weert

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

woe 26/08/15  
van 18:00 tot 20:30  

Bloed geven Rode Kruis Kortenberg GC Colomba www.kortenberg.rodekruis.be

do 27/08/15  
van 18:00 tot 20:30  

Bloed geven Rode Kruis Kortenberg Parochiezaal, Annonciadenstraat, 
Everberg

nelly_410@hotmail.com,  
www.kortenberg.rodekruis.be

do 27/08/15  
van 13:45 tot 17:45   

Dansnamiddag voor 
senioren

Senioren adviesraad 
Kortenberg i.s.m. 
gemeentebestuur

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

vrij 28/08/15  
om 19:30 

Opendeur bloemschikken 
Die Blomme

Die Blomme OC Berkenhof, Cultuurzaal Gratis, graag verwittigen op 02 759 43 34 
of via miafransen@telenet.be

vrij 28/08/15  
van 09:00 tot 16:00 

Grabbelpas - Slotfeest Jeugddienst GC Colomba jeugddienst@kortenberg.be

za 29/08/15  
van 13:00 tot 03:00,   
za 29/08/15  
van 08:00 tot 18:00 

Schoonaerde Feesten vzw Schoonaerde Feesten Weebroekweg 10, Erps-Kwerps info@schoonaerdefeesten.be,  
www.schoonaerdefeesten.be,  
€ 5 enkel op zaterdagavond vanaf 19:30

ma 31/08/15  
van 19:00 tot 20:30 

Infoavond en inschrijven 
kantkloslessen

Kantschool Kortenberg OC Berkenhof kantschool.kortenberg@skynet.be

ADRESSEN

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps

Foto: Evgenia Belyaeva
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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, 
Ilse Dhont, 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 september 2015.  
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 juli 2014  
worden ingediend.  Voorstellen voor het oktobernummer van Zoeklicht 
moeten ten laatste 25 augustus 2015  worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast. 

De volgende redactieraad vindt plaats op woensdag 5 augustus 2015 om 
16 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteres-
seerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de 
redactieraad willen bijwonen.

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

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

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 activi-

teitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de 
UiTdatabank.be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende vereni-
gingen. 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 juli gebeuren voor het septembernummer, en ten 
laatste op 25 augustus voor het oktobernummer. 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 web-
stek 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.

in Kortenberg



OPENDEURDAGEN EN INSCHRIJVINGEN SCHOLEN KORTENBERG – SCHOOLJAAR 2015-2016
GEMEENTELIJKE KLEUTER- EN LAGERE SCHOLEN

DE KLIMOP
Kwerpsebaan 249, 3071 Erps-Kwerps
02 759 64 59
deklimop@kortenberg.be
www.deklimop.net

Opendeurdag

Vrijdag 28 augustus 2015 van 17.30 tot 19 u.

Kennismaken?

Tijdens de kijkdagen voor peuters, telkens van 9 tot 10.30 u.:
• woensdagen 14 oktober en 9 december 2015
• woensdagen 27 januari, 16 maart, 27 april en 13 mei 2016
Tijdens een kijkdag kunnen ouders bij hun kind in de klas blijven

Inschrijvingen

Woensdag 1 en donderdag 2 juli 2015 telkens van 18 tot 19 u.
Donderdag 27, vrijdag 28 en maandag 31 augustus 2015, telkens van 18 tot 19 u.

Op afspraak:
met schooldirecteur Johan Bryon
02 759 64 59 of 0474 65 05 60

DE NEGENSPRONG
Anonciadenstraat 1, 3078 Everberg
02 759 96 22
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be

Opendeurdag

Vrijdag 28 augustus 2015 van 18 tot 19.30 u.

Kennismaken?

Tijdens de kennismakingsavonden in de instapklas:
• Woensdag 28 oktober 2015 van 18 tot 19 u.
• Woensdag 16 december 2015 van 18 tot 19 u.
• Woensdag 3 februari 2016 van 18 tot 19 u.

Op afspraak:
met schooldirecteur Ine Coorens
02 759 96 22 of 0486 799 064

DE REGENBOOG
Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg
02 759 60 69
deregenboog@kortenberg.be
www.de-regenboog.be

Opendeurdag

Donderdag 27 augustus 2015 van 17.30 tot 19 u.

Inschrijvingen

Maak een afspraak met het secretariaat op 02 759 60 69

Op afspraak:
met schooldirecteur Johan Vandenbergen
0486 799 114

DE BOEMERANG
A. Dewitstraat 7 (lagere school)
Dorpsstraat 182 (kleuterschool)
3078 Meerbeek
02 759 63 60
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info

Opendeurdag en inschrijvingen

Donderdag 27 augustus 2015 van 17 tot 18.30 u.

Kennismaken?

Tijdens de kijkdagen voor de peuterklas: 
zie www.deboemerang.info

Info en inschrijvingen

Tijdens de opendeurdag of na afspraak op 0486 29 94 83

Gemeentelijke Academie voor Woord en Dans 

Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Telefoon 02 253 07 33 of 02 720 05 28

dko@kortenberg.be 
info@academiezaventem.be
www.academiezaventem.be

Inschrijvingen (enkel online via www.academiezaventem.be) 

Vanaf 19 mei tot 30 juni 2015 voor alle huidige leerlingen
Vanaf 16 juni tot 30 juni 2015 voor alle nieuwe leerlingen.
Vanaf 24 augustus tot 27 augustus 2015
Vanaf 1 september tot 15 september 2015 filiaal Kortenberg

Basisschool Hertog Jan
Kerkhoflaan 28, 3070 Kortenberg
02 759 68 25
www.hertogjan.be

Inschrijvingen

Elke werkdag vanaf maandag 17 augustus 2015 
Op afspraak met directeur Katie Van den Broeck
02 759 68 25
bs.kortenberg@g-o.be

GEMEENSCHAPSONDERWIJS
Vrije Basisschool Mater Dei
Engerstraat 10, 3071 Erps-Kwerps
02 759 65 33 
info@vbs-erps-kwerps.be
www.materdei-ek.be

Opendeurdag

Vrijdag 28 augustus 2015 van 17 tot 19 u.

Kennismaken?

Tijdens instapdagen, kijkdagen of na afspraak: zie www.materdei-ek.be

Info en inschrijvingen

Op afspraak met schooldirectie An Lambrechts (0494 15 87 02) en Leen Verhoogen (0474 53 87 45)

VRIJ ONDERWIJS


