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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
6-7 februari: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
De overige wachtdiensten voor de maand februari waren bij het ter 
perse gaan van Zoeklicht nog niet gekend, maar kunnen worden 
geraadpleegd op www.kortenberg.be (Wachtdiensten / Dierenart-
sen).
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef-
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
13-14 februari: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21

Pensioenzitdagen
Sinds 1 oktober 2015 zijn de zitdagen van het RSVZ (Rijksinstituut voor 
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) en de RVP (Rijksdienst voor 
Pensioenen) geoptimaliseerd met het oog op een maximale toeganke-
lijkheid. Info: www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)
Maandag 1 februari, 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 Welzijnshuis. Bij voorkeur vooraf 
contact opnemen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer
Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket van 
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
Enkel 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 2 februari: pmd en gft
Dinsdag 9 februari: huisvuil
Vrijdag 12 februari: papier en karton
Dinsdag 16 februari: pmd en gft
Dinsdag 23 februari: huisvuil
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling? 
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Gratis fietsgraveren
Woensdag 3 februari, 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 JANUARI 2016

• De gemeenteraad nam kennis van het proces-verbaal van kasnazicht 
van de gemeente van 30 november 2015.

• De jaarrekening 2014 van het OCMW (Welzijnshuis) werd goedge-
keurd. De gemeenteraad nam ook kennis van de tweede wijziging van 
het OCMW-budget van 2015.

• De gemeenteraad nam kennis van de definitieve vaststelling van de 
jaarrekeningen van de verschillende kerkfabrieken voor 2014.

• Aan de overeenkomst tussen de gemeente en politiezone HerKo over 
het gebruik van lokalen van het Administratief Centrum door de politie 
werd een addendum in verband met de brandverzekering toege-
voegd.

• De gemeenteraad besliste een woning in de Kloosterstraat 16 aan te 
kopen voor openbaar nut voor de prijs van 285.000 euro.

• De gemeenteraad bekrachtigde de beslissing van het schepencollege 
om het project CHIPS (Cycle Highway Innovations for smarter People 
transport and Spatial planning) te ondersteunen. Dankzij dit project 
zal de provincie Vlaams-Brabant bijkomende Europese middelen kun-
nen ontvangen om de HST-fietssnelweg te verbeteren en te promoten, 
ook op het grondgebied van Kortenberg. De provincie zal dit project 
trekken. De steunbetuiging aan het project impliceert geen financieel 
engagement voor de gemeente.

• Pieter Cornelis werd door de gemeenteraad aangesteld als diensthoofd 
voor de gemeentelijke dienst Algemene Zaken.  

• Ook volgende punten werden besproken: de vraag om een inspraak-
ronde over het accommodatieplan, het spreidingsplan voor vluchtelin-
gen, de onaangekondigde staking van EcoWerf op dinsdag 22 decem-
ber 2015, de stand van zaken met betrekking tot de ANPR-camera in 
de Minneveldstraat en de verbreding van de Vierhuizenstraat.

Volgende gemeenteraad
Maandag 1 februari 2016
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.

GEMEENTEBESTUUR

Mobiliteit

Na een uitvoerige testfase van de ANPR-camera in de Minneveldstraat en van de bijhorende software, ging er 
op 18 januari een waarschuwingsperiode van start. Automobilisten die zich tijdens de ochtendspits zonder 
vergunning in de Minneveldstraat begaven, kregen een waarschuwing van de politie in de brievenbus. Wie 
een frequente bestemming kon aantonen in de Minneveldstraat of in de directe omgeving ervan tijdens de 
ochtendspits, kreeg de kans om alsnog een vergunning aan te vragen.

Door de sensibiliseringsperiode een maand te laten lopen heeft iedereen die nog niet geregistreerd was en 
tijdens de ochtendspits toch een regelmatige bestemming heeft in de Minneveldstraat of in de directe omge-
ving ervan, de kans gekregen een aanvraag in te dienen. Wie geen vergunning toegekend krijgt, ontvangt 
hiervan ook bericht en zal via de hoofdwegen moeten rijden. Wie wel een vergunning heeft, zal zich uiteraard 
ook strikt moeten houden aan de snelheidsbeperking.

Met deze maatregel wenst het gemeentebestuur het sluipverkeer te bestrijden dat in de ochtendspits de file 
op de Leuvensesteenweg (N2) ontwijkt via de Minneveldstraat. De Minneveldstraat is een relatief eenvoudige 
locatie om het ANPR-systeem uit te testen. Doorgaand verkeer rijdt via de Minneveldstraat door het centrum van Kortenberg en de directe school-
omgeving. Uiteraard is het bestuur zich ervan bewust dat sluipverkeer ook zijn weg zoekt via andere straten in de gemeente. Wanneer deze opstelling 
positief geëvalueerd wordt, kan het systeem uitgebreid worden naar andere locaties.
In de Minneveldstraat is er alleen een doorgangsbeperking tijdens de ochtendspits. Op andere momenten van de dag en tijdens weekends of op 
feestdagen, is de straat wél toegankelijk.

MINNEVELDSTRAAT: SLUITENDE CONTROLE TIJDENS DE OCHTENDSPITS  
VANAF HALF FEBRUARI

GEMEENTEBESTUUR
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Grondgebiedszaken

GEMEENTEBESTUUR
INTEGRAAL ACCOMMODATIEPLAN

Het college van burgemeester en schepenen stelde op de gemeenteraad 
van december een geïntegreerd accommodatieplan voor. Dit plan wil een 
antwoord bieden op zowel de onmiddellijke als de toekomstige infra-
structuurnoden op het vlak van sport (indoor en outdoor), onderwijs, 
welzijn, jeugd, vrije tijd, archiefbeheer en administratie. Het plan werd 
concreet becijferd en de deelaspecten die nog deze legislatuur kunnen 
worden uitgevoerd, werden opgenomen in de meerjarenplanning die ook 
door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Ook ná 2018 zal er nog werk 
aan de winkel zijn om dit accommodatieplan verder uit te voeren, maar 
de concrete uitwerking daarvan is de verantwoordelijkheid van het 
gemeentebestuur dat dan verkozen zal worden.

De gemeente Kortenberg bezit, in vergelijking met andere gemeenten, 
heel wat gebouwen met een maatschappelijke functie. Om te beginnen 
natuurlijk het Administratief Centrum en de Gemeentelijke Werkplaatsen, 
die belangrijk zijn voor de dienstverlening naar haar inwoners.  Maar 
Kortenberg telt ook vele gebouwen en andere infrastructuur bestemd 
voor heel verschillende gebruikers in heel diverse beleidsdomeinen zoals 
onderwijs, welzijn, cultuur, sport, jeugd, .... verspreid over de hele 
gemeente. Een deel  van de infrastructuur is verouderd en dringend aan 
renovatie toe. In plaats van elk gebouw apart onder de loep te nemen wil 
de gemeente een visie op lange termijn ontwikkelen over de verschillende 
beleidsdomeinen heen. 

Na inventarisatie en analyse van de bezettingsgraad van de infrastructuur 
werden een aantal doelstellingen opgesteld. De gemeente vindt de ver-
bondenheid tussen haar inwoners heel waardevol. Daarom wil zij in elke 
deelgemeente het mee-doen en het ontmoeten stimuleren in jeugdhui-
zen, jeugdlokalen, turnzalen, ontmoetingscentra, ... Deze gebouwen, met 
voldoende berg- en kastruimte, moeten zo polyvalent mogelijk gebruikt 
kunnen worden. Exclusief gebruik moet vermeden worden tenzij het echt 
niet anders kan. 

Voor gespecialiseerde en kapitaalsintensieve infrastructuur is een centrale 
aanpak de enige haalbare. Denk maar aan een atletiekpiste, een sporthal, 
maar ook aan geluids- en verlichtingstechnieken voor podiumactiviteiten 
of een grote industriële keuken voor grote eetfestijnen.
Kortenberg streeft een faire gebruiksvergoeding na en wil het dagelijkse 
beheer en de technische toestand van de accommodaties optimaliseren. 
De gemeente zal gebruikers stimuleren om de best uitgeruste zaal te 
gebruiken voor haar activiteiten.

Om deze doelstellingen te bereiken heeft het gemeentebestuur van 
Kortenberg een paar concrete investeringsprojecten in het meerjarenplan 
van de huidige bestuursperiode opgenomen: 
•  Herinrichten van het Administratief Centrum met een snelbalie, the-

mabalies en spreekkamers voor een verbeterde dienstverlening.
•  Uitbreiden van de Chirolokalen in Everberg om het plaatsgebrek op te 

lossen. 
•  Vernieuwen  van de inkomhal, herinrichten van de toogruimte en 

vervangen van de sportvloer in het sport- en gemeenschapscentrum 
Colomba.

•  Verbeteren van de akoestiek in de grote zaal en thermisch isoleren van 
de berging in het ontmoetingscentrum De Zolder. Voorzien van een 
betere bergruimte in de turnzaal van De Klimop. 

•  Afbreken van het oude gedeelte van ontmoetingscentrum Berkenhof. 
Een nieuwbouw zal plaats bieden voor de grote eetfestijnen in de 
gemeente.     

•  Bouwen van de nieuwe kleuterschool van De Boemerang via promo-
tiebouw.

•  Benutten van het aanbod van de kerkraad van Kortenberg om een 
groot deel van de kerk van Kortenberg voor 50 jaar in erfpacht te 
geven met als mogelijke bestemming bibliotheek, klaslokalen en 
archiefruimte. Plannen maken in 2016 en uitvoeren vanaf 2017.

Vanaf 1 februari 2016 past De Lijn haar tarieven aan. Abonnementen en 
dagpassen worden iets duurder. De prijs van sms-tickets, biljetten en 
rittenkaarten wijzigt niet. 
Surf naar www.delijn.be/nieuwetarieven voor meer info.

Kinderen: gratis of betalen? Kinderen jonger dan 6 jaar reizen 
gratis met bus en tram, maar ze moeten altijd begeleid worden 
door een reiziger van minstens 12 jaar. Vanaf 6 jaar moet elke 
reiziger een geldig vervoerbewijs hebben.

NIEUWE TARIEVEN DE LIJN VANAF 1 FEBRUARI
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GEMEENTEBESTUUR
GEPLANDE INVESTERINGEN 2016-2019 

Voor de beleidsperiode 2014-2019 wordt een investeringspakket van 
38,7 miljoen euro voorgesteld. Dit is ruim 8,7 miljoen euro hoger dan 
het budget voorzien bij het begin van de legislatuur.
Belangrijke investeringen in de periode 2016-2019 zijn: 
•  de bouw van de school van Meerbeek (2016-2018 - 3,1 miljoen euro)
•  de aanleg en rioleringswerken in de Sterrebeeksesteenweg (2016-

2017 - 2,5  miljoen euro)
•  de heraanleg en rioleringswerken in de Vogelenzangstraat (2016-

2017 - 2,2 miljoen euro)
• het HST-fietsroutenetwerk (2016-2017 - 1,7 miljoen euro)
•  de aanleg van diverse voet- en fietspaden (2016-2019 - 3 miljoen 

euro)
• de heraanleg van de Kapellestraat (1,3 miljoen euro)
• rioleringswerken voor Den Tomme (3,3 miljoen euro)
• de verbouwing van OC Berkenhof (2016 - 700.000 euro)
•  de nevenbestemming voor de kerk van Kortenberg (2016-2018 - 

1,6 miljoen euro)
• de verbouwing van Chiro Everberg (2016 - 540.000 euro)
•  de herinrichting van het Administratief Centrum met een snelbalie 

en themabalies in het kader van de verbetering van de dienstverle-
ning door de gemeentelijke diensten (2016 - 800.000 euro)

• trage wegen (2016-2019 - 450.000 euro)
• riolering voor Vrebos (470.000 euro). 
Bovendien wordt 120.000 euro uitgetrokken voor het voorbereiden van 
diverse plannen van uitvoering van het accommodatieplan in de  
periode 2019-2025.

Begroting 2016

Voor 2016 werd een begroting met een positief exploitatieresultaat van 
2.833.741 euro ingediend. De investeringen voor 2016 worden 

geraamd op 11.182.242 euro. Dit houdt rekening met de overdracht en 
aanpassing van enveloppes op het einde van 2015 (via de derde begro-
tingswijziging van 2015) en een aantal nieuwe investeringslijnen. Het 
resultaat op kasbasis wordt voor 2016 begroot op 3.110.386 euro.

Meerjarenplanning 2014-2019

Voor de beleidsperiode 2014-2019 wordt nu een positief exploitatiere-
sultaat van 23.386.780 euro vooropgesteld. De exploitatiekosten wijken 
slechts 5,5% af tegenover het meerjarenplan dat begin deze legislatuur 
werd voorgesteld, en dit ondanks een aantal externe tegenvallers zoals 
aanzienlijk hogere kosten voor de brandweer.

Kortenberg is ambitieus en financieel gezond

Ondanks de aanzienlijke verhoging van het investeringsbudget met 8,7 
miljoen euro, worden de schulden over deze legislatuur netto met 41% 
afgebouwd. Hierdoor zal Kortenberg tegen het einde van de legislatuur 
een schuldgraad hebben die ongeveer 1/3 is van vergelijkbare gemeen-
ten in Vlaanderen.

Het budget voor 2016 en de aangepaste meerjarenplanning 2016-
2019 bevestigen dat Kortenberg op schema zit wat betreft de meerja-
rendoelstellingen die bij het begin van de legislatuur werden voorop-
gesteld. Bovendien wordt een aanzienlijke extra enveloppe vrijgemaakt 
voor investeringen, mede in het kader van het accommodatieplan.

Het gemeentebestuur bewijst hiermee dat het een vooruitziend en 
sociaal beleid voert, met ambitieuze investeringsprojecten op alle 
beleidsdomeinen en dit op een financieel verantwoorde wijze. Kortom, 
een beleid dat op de langere termijn mikt en Kortenberg voluit doet 
leven.

•  Opstellen ruimtelijke plannen om vier voetbalterreinen, waaronder 
één kunstgrasveld, te centraliseren in een landbouwgebied tussen de 
Minneveldstraat en het bos. Zoeken naar een samenwerkingsvoor-
deel met de Oude Abdij voor de parkeergelegenheid. 

•  Opstellen ruimtelijke plannen voor de herlokalisatie van de sporthal 
en de petanquehal van Erps-Kwerps.

•  Verhuis van het Dienstencentrum van het Welzijnshuis naar het 
Administratief Centrum wanneer de bibliotheek haar intrek heeft 
genomen in de kerk.

Dit brede, integrale accommodatieplan reikt natuurlijk verder dan de hui-
dige bestuursperiode. De plannen voor 2019-2024 zijn:
• Effectief centraliseren van de voetbalvelden.  
•  Bouwen van een nieuwe sporthal en petanquehal. Daarna kan het 

Sint-Pietersplein heraangelegd worden en kan op de huidige locatie 
van de sporthal een ‘verweven’ woongebied gerealiseerd worden.

•  Verkopen van het huidige archiefgebouw in de Brouwerijstraat met 
mogelijke valorisatie van het binnengebied erachter.  

•  Concreet invullen van het oude gebouw Belgostock op de 
Leuvensesteenweg met mogelijkheid om bijkomende serviceflats te 
bouwen.

•  Zoeken naar een geschikte locatie met voldoende ruimte voor al het 
personeel en de materialen van de afdeling ‘Grondgebiedszaken’. 

Meer info vindt u op www.kortenberg.be (Bestuur / Beleid / 
Accommodatieplan 2016-2025). Als u constructieve bedenkingen,  
vragen of opmerkingen hebt over het accommodatieplan, dan kunt u 
deze aan het gemeentebestuur overmaken via het e-mailadres  
accommodatieplan@kortenberg.be. 
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Ruimtelijke Ordening
PREMIES VOOR WONEN OOK IN 2016!

Goed nieuws voor wie zijn of haar woning wil renoveren, energiezuiniger 
maken of aanpassen naar zijn of haar behoeften. In 2016 hebt u voor be-
paalde investeringen ook recht op een premie. Er zijn verschillende pre-
mies die door verschillende instanties worden uitgekeerd. Daardoor kunt u 
voor eenzelfde investering soms meerdere premies aanvragen!
Hieronder vindt u alvast een kort overzicht van de premies.

Federale maatregelen

• Belastingvermindering van 30% voor dakisolatie indien uitgevoerd 
door een aannemer

Vlaamse premies

• Renovatiepremie: zie blz. 7 van het januarinummer van Zoeklicht
•  Verbeteringspremie: voor kleinere werken betaald door de eigenaar-

bewoner of door een huurder met een inkomen van maximum 29.600 
euro

•  Aanpassingspremie: voor 65-plussers die hun huis aanpassen om lan-
ger thuis te kunnen blijven wonen

• Energielening aan 2% voor energiezuinige investeringen
•  Korting op onroerende voorheffing voor zeer energiezuinige nieuw-

bouw
•  Gratis verzekering gewaarborgd wonen voor wie een hypothecaire 

lening aanging

Provinciale premies

•  Aanpassingspremie voor 65-plussers of personen met een handicap 
die hun huis laten aanpassen aan hun behoeften

• Bijkomende premie voor hoogrendementsglas
• Premie voor dakisolatie voor kwetsbare doelgroepen

Gemeentelijke premies

• Premie voor dakisolatie en muurisolatie
• Premie voor het gebruik van FSC-hout
• Premie voor een regenwaterput
• Premie voor een energieaudit
• Premie voor een infiltratievoorziening
• Premie voor een groendak

Premies van netbeheerder Eandis
Anders dan bij de bovenstaande premies, die normaal gelden voor heel 
2016, zullen de premies van Eandis gelden tot 30 juni 2016. Welke aanpas-
singen er dan zullen zijn, is nu nog niet geweten.
Eandis heeft premies voor:
• Dakisolatie
• Vloerisolatie
•  Muurisolatie: na-isoleren van spouwmuren of isoleren van bestaande 

buitenmuren
• Hoogrendementsglas
• Warmtepomp
• Zonneboiler
•  Voor beschermde afnemers (wie een sociaal tarief heeft voor elektri-

citeit) is er ook nog een premie voor een condensatieketel en een 
kortingsbon voor de aankoop van een energiezuinige koelkast of was-
machine.

Let wel goed op: bij elke premie hoort een reglement met specifieke 
voorwaarden. Wilt u weten voor welke premies u in aanmerking komt? 
Informeer zeker voor de werken van start gaan! Voor de nodige informatie 
kunt u steeds terecht bij het Woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant. 
Het loket is elke woensdag open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Milieu



Zoeklicht · Kortenberg
februari 2016

7

MET DE KIPPEN OP STOK

Op donderdag 4 februari om 20 u. vindt een infoavond plaats over het 
houden van kippen in een kringlooptuin en oplossingen om uw kippen 
tegen vossen en marters te beschermen. U krijgt ook een toelichting over de 
groepsaankoop van automatische hokopeners.

U kunt de hokopeners en hun toebehoren op 4 februari en gedurende één 
maand na de infosessie aan een voordelig tarief bestellen via de milieu-
dienst (milieu@kortenberg.be). 

De infosessie vindt plaats in het Administratief Centrum, De Walsplein 30 
te Kortenberg. Deelname is gratis, maar inschrijving is gewenst via 
milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18.

Milieu

Foto: Jan Nevens 

Op maandag 15 februari organiseert het Departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie van de Vlaamse overheid voor de 12de maal 
Dikketruiendag. Zoals elk jaar doet het gemeentebestuur van 
Kortenberg hieraan mee. 

Omdat het klimaatprobleem een internationaal probleem is, is de slo-
gan dit jaar ‘Ons engagement kent geen grenzen’! en roept de Vlaamse 
overheid op om ook in de scholen, organisaties en ondernemingen een 
actie uit te werken die de CO2-uitstoot vermindert. 

Registreer uw actie via www.dikketruiendag.be, zo maakt u kans op 
een mooie prijs. 
Maar maak uw actie zeker ook kenbaar via een berichtje naar duur-
zaamheidsambtenaar@kortenberg.be, zodat uw initiatief kan worden 
bekendgemaakt in de gemeente.

Nog meer energie besparen?

Uiteraard moeten die kleine inspanningen de aanzet vormen om thuis, 
op het werk en in het dagelijkse leven structureel werk te maken van de 

DIKKETRUIENDAG 2016: MEER DAN ALLEEN EEN TRUI DRAGEN!

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

strijd tegen de opwarming van de aarde. Meer tips vindt u op  
www.energiesparen.be, of spring eens binnen bij de gemeentelijke 
milieudienst of het Woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant voor 
enkele interessante brochures en meer informatie over de verschillende 
energiesubsidies.
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GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS KORTENBERG: INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2016-2017 

Onderwijs

Alle kinderen geboren in 2014 of vroeger kunnen ingeschreven worden 
tijdens volgende periodes:
• van 1 tot en met 14 maart: inschrijven van broers en zussen 

van kinderen die al in de school zijn ingeschreven 

(kinderen van dezelfde leefentiteit = kinderen met minstens één 
gemeenschappelijke ouder of met dezelfde hoofdverblijfplaats)

• op 15 maart: inschrijven van de kinderen van personeelsleden
• vanaf 16 maart: vrije inschrijvingsperiode - iedereen kan inschrijven

F�De inschrijving gebeurt aan de hand van de Kids-ID (of officieel document met het rijksregisternummer van het kind).
F�De kinderen worden ingeschreven in chronologische volgorde.  
F�Om de kwaliteit van het gemeentelijk basisonderwijs optimaal te houden, is de capaciteit per school als volgt beperkt:

Capaciteit
De Regenboog 

Kortenberg
De Negensprong 

Everberg
De Boemerang 

Meerbeek
De Klimop  

Erps-Kwerps

kleuteronderwijs 255* 110 110 115

lager onderwijs 395 160 180 190
* In de school van Kortenberg wordt voor het kleuteronderwijs de capaciteit vastgesteld op maximaal 69 kinderen per geboortejaar.

F�Meer info op de schoolwebsites

GEMEENTEBESTUUR

De Klimop
Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps-Kwerps 
deklimop@kortenberg.be - www.deklimop.net

Kennismaken?
©  tijdens de Peuterborrel op zondag 31 januari van 10 tot 12 u.
©  tijdens de kijkdagen in de instapklas, telkens van 9 tot 10.30 u.
Fwoensdagen 16 maart en 27 april

U blijft met uw peuter in de instapklas en maakt kennis 
met de school.

Inschrijven?
©  tijdens de inschrijvingsperiode

elke schooldag van 8.30 tot 16.30 u. (op woensdag tot 12 u.)
F  op andere momenten, na afspraak met de school  

met schooldirecteur Johan Bryon
 02 759 64 59 - n0489 39 05 16

De Negensprong
Annonciadenstraat 1 - 3078 Everberg
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be

Kennismaken?
©  kom naar de kennismakingsavond
Fop 23 maart 2016 van 18 tot 19 u.
©  maak een afspraak met de school
Fmet schooldirecteur Annelies Philips

 02 759 96 22 - n0486 79 90 64
Inschrijven?
©  tijdens de inschrijvingsperiode

elke schooldag van 8.30 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)

De Regenboog
Kloosterstraat 10 - 3070 Kortenberg
deregenboog@kortenberg.be 
www.de-regenboog.be

Kennismaken?
Neem contact met het secretariaat per telefoon of per mail.
Volg De Regenboog op www.de-regenboog.be!
Inschrijven?
©  tijdens de inschrijvingsperiode

elke schooldag van 8 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)
Fop andere momenten, na afspraak met de school

met schooldirecteur Johan Vandenbergen
 02 759 60 69 - n 0486 79 91 14

De Boemerang
A. Dewitstraat 7 - 3078 Meerbeek
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info

Kennismaken?
©   tijdens de open klasdag voor peuters op vrijdag 4 maart 2016  

van 17 tot 19 u.
©  tijdens de kijkdagen van de instapklas :
F  op woensdag 23 maart, 20 april en 15 juni 

2016, telkens van 9 tot 10 u.
Inschrijven?
F tijdens de inschrijvingsperiode

elke schooldag van 8.30 tot 15.30 u. (op 
woensdag tot 12 u.)

F op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Aicha Al Merrouni
 02 759 63 60 - n 0486 29 94 83
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INTERGEMEENTELIJKE DRUGS- EN ALCOHOLPREVENTIEDIENST  
BREIDT UIT EN WORDT ‘H3K’

Drugs- en alcoholpreventie

GEMEENTEBESTUUR

Vanaf 1 januari 2016 wordt de intergemeentelijke drugs- en alco-
holpreventiedienst Haacht–Keerbergen–Kortenberg uitgebreid 
met de gemeente Kampenhout. De nieuwe samenwerking zal ope-
reren onder de naam ‘Drugs- en alcoholpreventie H3K’. Dit werd 
goedgekeurd in de 4 gemeenten op de respectievelijke gemeente-
raden van december.

De intergemeentelijke samenwerking tussen Haacht, Keerbergen en 
Kortenberg werd opgestart in maart 2014 met Haacht als beherende 
gemeente. Sindsdien is Sofie Fruyt de intergemeentelijke preventie-amb-
tenaar. Nadat de samenwerking tussen de gemeenten Kampenhout, 
Steenokkerzeel en Zemst werd stopgezet, wilde de gemeente Kampenhout 
blijven investeren in drugs- en alcoholpreventie en vroeg ze aan het 
beheerscomité van de drugs- en alcoholpreventiedienst Haacht–
Keerbergen–Kortenberg om te mogen toetreden tot de samenwerking.

Na uitvoerig overleg met de verschillende partners werd de knoop door-
gehakt en werd de deelname van Kampenhout aanvaard. Vanaf 1 januari 
2016 bestaat de intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiedienst 
voortaan uit de gemeenten Haacht, Keerbergen, Kortenberg en 
Kampenhout, of korter ‘Drugs- en alcoholpreventie H3K’.

De drugs- en alcoholpreventiedienst is het 
eerste aanspreekpunt binnen de gemeente 
met betrekking tot vragen over drugs, alco-
hol en andere verslavingen. De dienst werkt samen met scholen, jeugd-
huizen, (jeugd)verenigingen, OCMW en andere partners om een preven-
tief beleid rond drugs en alcohol op te stellen. Ook de fuiforganisatoren 
worden gesensibiliseerd om alcohol- en drugsmisbruik tegen te gaan op 
hun fuif. 

Daarnaast blijft het aanbod van vroeginterventie gelden. Jongeren die 
experimenteren met middelengebruik kunnen kortdurend begeleid wor-
den in eigen gemeente en doorverwezen indien nodig. Ook adviesge-
sprekken met personen uit de omgeving zijn mogelijk. 
De focus van de vernieuwde samenwerking zal vooral gericht zijn naar de 
doelgroep jeugd.

Sofie is beurtelings aanwezig in de vier gemeentehuizen. U kunt haar 
contacteren op 016 26 94 37 of drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be. 
Via de facebookpagina blijft u op de hoogte van initiatieven van de dienst: 
www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieH3K

VERWARMINGSTOELAGE

Welzijnshuis

Het sociaal verwarmingsfonds biedt steun wanneer u uw verwar-
mingsfactuur moeilijk kunt betalen. Het bedrag van de toelage hangt 
af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u 
behoort. Per jaar en per huishouden kan er een verwarmingstoelage 
gegeven worden tussen 14 cent en 20 cent per liter, voor maximaal 
1.500 liter brandstof/jaar.

Wanneer kunt u er recht op hebben?
• Als u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van ziekte- 

en invaliditeitsverzekering en/of
• Wanneer u beschikt over een laag inkomen (meer info hierover bij 

het OCMW) en/of
• Wanneer u door een collectieve schuldenregeling of schuldbe-

middeling uw factuur niet kunt betalen.

Waar en wanneer kunt u een verwarmingstoe-
lage aanvragen?
Bij het Welzijnshuis binnen 60 dagen na levering.

Wat moet u meebrengen?
Identiteitskaart, leveringsfactuur, aanslagbiljet personenbelasting

Meer info
Welzijnshuis Kortenberg, De Walsplein 30 in Kortenberg

02 755 23 20 of socialedienst@kortenberg.be
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Op elke leeftijd kunt u in beweging blijven. Het is daarom niet nodig om te 
gaan hardlopen. Door gewoon actief te blijven bewegen volgens uw eigen 
mogelijkheden houdt u uw spieren in vorm. Artrose, verhoogde cholesterol, 
stress en depressie krijgen minder kans tot ontplooien en u verkleint het 
gevaar op vallen.

Tijdens deze presentatie geeft Ines Devulder, kinesitherapeute, tal van tips 
over hoe u soepel kunt blijven bewegen, ook als u last hebt van specifieke 
problemen zoals rugpijn, artrose en als het u niet meer zo goed lukt lang recht te staan of te stappen.

Dinsdag 16 februari van 13.30 tot 15 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4

Gratis
Inschrijven vóór 11 februari via dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

BEWEGEN IN AL ZIJN ASPECTEN,  
OP ELKE LEEFTIJD

Dienstencentrum

TEKSTVERWERKING MET WORD
Word kent iedereen wel als het meest verspreide programma om teksten te 
schrijven en te bewerken. Maar Word is veel meer dan dat. Het is een zeer 
veelzijdig programma met een hele resem knoppen waarmee u de grootte en 
het lettertype kunt wijzigen, onderlijnen, in vet zetten, lijsten maken, letters 
kleuren. U kunt afbeeldingen of foto's aan uw tekst toevoegen. Kortom, met 
Word maakt u even mooie documenten als een graficus.

Opgelet: om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet u de nodige basis-
kennis hebben om met een computer te werken.

CAFÉ COMBINNE

Wilt u het Nederlands oefenen, dan is er een mooi aanbod in onze gemeente. Café Combinne is een intercultureel praatcafé dat Nederlandstaligen en andersta-
ligen samenbrengt. Het is een ontmoetingsplaats waar u elkaar beter leert kennen in een gezellige sfeer. Er wordt altijd in het Nederlands gepraat over bepaalde 
thema’s (werk, hobby, cultuur, …) en iedereen is welkom. 

Vrijdag van 13 tot 15 u.,  
niet tijdens schoolvakanties. 

OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte

Maandag 15, 22 en 29 februari 2016, telkens van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie

Maximaal 12 deelnemers
€ 53,50 gebruik computer en koffie inbegrepen 

Inschrijven vóór 10 februari via dienstencentrum@kortenberg.be  
of 0491 996 224
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VOLOP ‘SAMEN TEGEN INBRAAK!’- 
CAMPAGNE VAN DE POLITIEZONE

In november ging de lokale politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) 
opnieuw van start met haar  ‘Samen-tegen-inbraak!’-campagne. Zij bindt 
heel het jaar door de strijd aan tegen inbraken, maar voert - net zoals 
vorig jaar- tijdens de wintermaanden extra gerichte controles en patrouil-
les uit. Er worden ook extra preventieacties georganiseerd waarmee de 
politiezone haar inwoners blijvend wil sensibiliseren. Naast het geven van 
preventietips, wordt er aan de inwoners gevraagd om niet te twijfelen bij 
het zien van verdachte situaties en onmiddellijk de politie te verwittigen 
via het noodnummer 101 dat dag en nacht bereikbaar is, 7 dagen op 7.

De politiezone merkt dat er nog veel mythes bestaan rond het melden van 
verdachte gedragingen:

‘De politie heeft wel belangrijkere zaken te doen’
‘De politie gaat mij een lastpost vinden als ik dit meld’
‘De politie zal toch niets ondernemen om mijn melding te onderzoeken’
‘Iemand anders zal het wel melden aan de politie’
‘Ik ben niet zeker of er wel iets aan de hand is. Daarom is het niet de moeite 
waard om te bellen’
‘Als ik bel, en na controle blijkt er niets aan de hand te zijn, dan zal de politie 
mij een boete opleggen’

Met de ‘Samen-tegen-inbraak!’- campagne wil de politie komaf maken 
met deze mythes en de inwoners vragen om alert te zijn en verdachte 
gedragingen steeds meteen telefonisch te melden. Er kan misschien een 
inbraak mee vermeden worden. Het gebeurt ook meermaals dat door een 
melding een verdachte kan worden gearresteerd!

Er werden ook al extra preventieve acties georganiseerd. Op 10 en 12 
november bezocht de politie de inwoners van de Vangramberenstraat in 
Erps-Kwerps en de Acacialaan en de Bergenstraat in Herent. De politieme-
dewerkers gaven informatie over de beveiliging van de woning en het 
melden van verdachte situaties. Tevens werd het aanbod gedaan voor 
gratis inbraakpreventieadvies.

De wijkinspecteurs droegen hun steentje bij aan de campagne op vrijdag 
13 november (op de nationale actiedag tegen inbraken ‘1DAGNIET!’) door 
zichtbaar aanwezig te zijn in hun wijk en inwoners te wijzen op onveilige 
situaties. Door deze acties werd er aan 131 woningen aangebeld. Er wer-
den 86 gesprekken met bewoners gevoerd en 46 inwoners vroegen een 
gratis inbraakpreventieadvies aan.

Op vrijdag 11 december werden 10.000 broodzakken van de politiezone 
HerKo verdeeld onder de lokale bakkers (7 in Herent en 7 in Kortenberg). 
Hierop staan preventieve tips. De politie hoopt hiermee zoveel mogelijk 
inwoners te bereiken.

Tot slot werden er bijzondere patrouilles in inbraakgevoelige wijken 
georganiseerd en ook extra controleacties (13 november en 8 decem-
ber) waarbij voertuigen uit het verkeer werden gehaald en gecontroleerd. 
De controles vonden onder andere plaats aan de carpoolparking aan het 
kruispunt van de Leuvensesteenweg (N2) en de Wijnegemhofstraat in 
Kortenberg en aan de Mechelsesteenweg (N26) in Herent ter hoogte van 
het kruispunt met de Dorenstraat.

Op het politiecollege van 17 december overhandigden korpschef Walter 
Endels en de diefstalpreventieadviseur een brood aan de burgemeesters 
Chris Taes van Kortenberg en Marleen Schouteden van Herent. Het brood 
zat verpakt in de speciaal voor deze campagne ontworpen broodzakken.

Politie

SNELHEIDSMETINGEN 
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. 

Snelheidsmeting december

Straat Toegelaten snelheid
Gemiddeld aantal  

voertuigen per dag
V85* % overtredingen

Frans Mombaersstraat  
(richting Vangramberenstraat)

50 km/u. 1.967 51 km/u. 5 %

Vilvoordsebaan (beide richtingen) 50 km/u. 214 52 km/u. 8,2 %

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in december snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 5,2 % overtredingen vastgesteld.
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1  Theatergezelschap Pikarnel speelde de voorstelling 'Van mij voor jou'. De kleuters in de Bib waren alvast razend benieuwd naar wat er allemaal 
in de cadeautjes zat!  

2  Tijdens de cultuurraad van 17 december werden de ‘Cultuurkampioenen 2015' in de bloemetjes gezet: fotografe Sabine Fannes (3de van links), 
vtbKultuur Kortenberg (3de van rechts) en de archeologische werkgroep van Kortenberg onder leiding van Walter Sevenants (2de van rechts).

3  Op dinsdag 22 december verwelkomde de gemeentelijke vakantiewerking 15 kleine meesterchefs in wording op de Grabbelpasactiviteit. In 
drie teams streden ze om de lekkerste tomatensoep, spaghetti bolognaise en vanillepudding en werden ze beoordeeld door een professionele 
jury!

4  Tijdens de kerstvakantie konden groot en klein in de Bib genieten van de muziekvoorstelling ‘Liedjes met wortels’. De voorstelling ging over het 
meisje Elan dat met haar bandopnemer liedjes van over de hele wereld verzamelt. De enthousiaste toeschouwers zongen mee uit volle borst.

Prikbord
BLOEDINZAMELINGEN 2016
Het Rode Kruis organiseert bloedinzamelingen in onze gemeente. Deze 
vinden steeds 's avonds plaats, van 18 tot 20.30 u.
Kortenberg - GC Colomba
• Woensdag 23 maart 2016
• Woensdag 22 juni 2016
• Woensdag 14 september 2016 
• Woensdag 30 november 2016

Erps-Kwerps - Polyvalente Zaal O.L.Vrouw van Lourdes, Dorpsplein 10
• Dinsdag 8 maart 2016
• Dinsdag 31 mei 2016
• Dinsdag 6 september 2016
• Dinsdag 27 december  2016

3 4

Everberg - Parochiezaal
• Donderdag 4 februari 2016
• Woensdag 4 mei 2016
• Donderdag 25 augustus 2016
• Donderdag 3 november 2016

Meer info:
pr@kortenberg.rodekruis.be

www.bloedgevendoetleven.be



Zoeklicht · Kortenberg
februari 2016

13
Zoeklicht · Kortenberg
februari 2016

13

in Kortenberg
(De Bib)

ORGANISEER EENS IETS IN DE BIB!

De bibliotheek van Kortenberg is meer dan een plek waar je enkel boe-
ken kan ontlenen. Zo neemt de Bib deel aan jaarlijkse tradities als de 
Digitale Week, de Bibcampagne, de Voorleesweek, de Zomer van Vlieg 
en de Jeugdboekenweek. Daarnaast worden er ook regelmatig boei-
ende lezingen en interessante workshops of tentoonstellingen georga-
niseerd. Het liefst van al werkt de Bib daarvoor samen met een externe 
partner, die een deel van de organisatie op zich kan nemen. Zo wordt 
de Bib als centrale ontmoetingsruimte op de kaart gezet. 

Wist je dat ook jouw vereniging of school een activiteit kan organise-
ren in de Bib? Initiatieven die passen binnen de visie en het beleid van 
de bibliotheek zijn zeer welkom. Interesse? Vraag dan het activiteiten-
reglement aan via bibliothecaris@kortenberg.be en stel je kandidaat 
om iets te organiseren samen met de Bib!

GEMEENTEBESTUUR

(De Bib)

CARNAVAL IN DE BIB

Kom eens piepen in de Bib, want op dinsdag 9 februari krijgen de 
verhaaltjes tijdens het voorlezen een staartje. De neusjes worden ge-
schminkt maar de oortjes maak je zelf! 

Dinsdag 9 februari van 14 tot 15 u. in de Bib.

Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt (maximaal 20 
kinderen). 

Geboortejaren 2007 – 2011

Gratis

Inschrijven via 02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

(Cultuurdienst i.s.m. Gezinsbond Kortenberg)

FILMNAMIDDAG

Ook deze krokusvakantie kan je weer terecht in OC Berkenhof voor een 
gezellige filmnamiddag!
Op het programma staan:

13.30 u.: Kleine Anna en lange oom (3+)
Kleine Anna is... klein, nieuwsgierig, vrolijk en ook een beetje gek. Lan-
ge Oom is... lang en ook een beetje sloom. Samen zijn ze altijd op zoek 
naar nieuwe avonturen: ze bouwen een boomhut, bakken een taart, 
gaan vissen en hebben dolle pret in de sneeuw. Ook als je erg verschil-
lend bent, kan je samen veel plezier maken. Een ontwapenend
frisse, klassieke animatiefilm voor je kleuter.

15.30 u.: De Sneeuwkoningin (6+)
De Sneeuwkoningin droomt van een koude, kille wereld zonder ge-
voelens. De hele planeet moet verdwijnen onder een dikke ijslaag. De 
enige obstakels om haar droom waar te maken, zijn de kinderen van 
de glasmaker: baby Kai en zijn grote zus Gerda. De Sneeuwkoningin 
ontvoert Kai, maar dat is buiten dappere Gerda gerekend, die meteen
op weg gaat om haar broertje te redden.

Woensdag 10 februari om 13.30 u. en om 15.30 u.
OC Berkenhof

€ 4, € 3 voor leden van de Gezinsbond (prijs per film, inclusief 
pannenkoek en drankje na afloop)

Inschrijven via 02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be
Betaling ter plaatse 
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(De Bib i.s.m. Curieus, Davidsfonds en  
Erfgoedhuis)

LEZING HET VERLIES VAN BELGIË
Op donderdag 11 februari kan je in de Bib terecht voor een lezing met 
Johan Op de  Beeck: Het verlies van België.

1815: Willem van Oranje wordt koning van de Verenigde Nederlanden. 
De zuidelijke liberalen, geïnspireerd door de idealen van de Verlichting,  
en katholieken, omwille van de godsdienst- en onderwijsvrijheid,  ko-
men in opstand. De Belgische republikeinen lijken het te zullen halen, 
maar dan komen de monarchisten in het verzet en dan probeert op-
nieuw... Willem. Het wordt een dubbeltje op zijn kant! 
Meesterverteller Johan Op de Beeck, die zijn naam vestigde met onder 
andere zijn biografie van Napoleon, reconstrueert minutieus en mee-
slepend het ontstaan van België.

Tijdens een korte pauze biedt de Bib een drankje aan. Nadien kunnen 
vragen gesteld worden.

Donderdag 11 februari om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg 

€ 5
Graag inschrijven voor 10 februari via 02 755 22 80  

of uitbalie@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

(UiTbalie)

HAAL JE LOGIESBOEK GRATIS AF AAN DE 
UITBALIE

Het logiesboek 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' ligt voor je 
klaar aan de UiTbalie in de Bib.  Het boek telt meer dan 700 inspire-
rende logies waar je zeker jouw ideale vakantie in kan vinden. Eén voor 
één proberen deze logies uit te blinken in gastheerschap en kwaliteit. 
Snuister gezellig in het boek en leg je overnachting online vast op 
www.logereninvlaanderenvakantieland.be. 

Je kan het boek gratis afhalen en meteen tips vragen voor leuke 
uitstapjes in de buurt. Wist je dat je aan de UiTbalie ook voordelige 
zwemkaarten voor het zwembad in Zaventem kan kopen? Of dat de 
UiTbaliemedewerker je wegwijs kan maken in de vele fiets- en wan-
delmogelijkheden in de gemeente? 

 

De UiTbalie kan je vinden in de Bib en is open tijdens de volgende 
openingsuren: 

Maandag 10 tot 19 u.
Dinsdag gesloten

Woensdag 13 tot 19 u.
Donderdag 10 tot 19 u.

Vrijdag 13 tot 19 u.
Zaterdag 10 tot 13 u.

02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be 

GEMEENTEBESTUUR
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(De Bib)

FILMVOORSTELLING IN DE BIB: 
‘BIRDMAN’

Regie: Alejandro González Iñárritu (VS, 2014 – 115 mi-
nuten)

Met: Michael Keaton, Zach Galifianakis en Edward Nor-
ton

De Oscaruitreiking komt eraan en hoe kan je daar beter naar toeleven 
dan door (eindelijk of opnieuw) naar ‘Birdman’ te kijken? Deze satiri-
sche zwarte komedie won in 2015 de Oscar voor beste film en is op 
vrijdag 26 februari te zien tijdens de vijfde van de maandelijkse film-
voorstellingen.

Acteur Riggan Thomson was ooit wereldberoemd door zijn rol als de 
superheld Birdman. Nu zet hij alles op het spel voor een toneelstuk op 
Broadway. In de aanloop naar de première gaat hij de strijd aan met zijn 
ego en probeert hij zijn familie, zijn carrière en zichzelf weer op de rails 
te krijgen. (Hoofdrolspeler Michael Keaton werd bekend door zijn rol als 
Batman.)

Reserveer snel je gratis plaatsen!

Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democra-
tische prijzen.

(De film is niet toegelaten voor kinderen onder de 12 jaar.)

Vrijdag 26 februari om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

Gratis
Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80 of uitbalie@korten-

berg.be

GEMEENTEBESTUUR

(Natuurpunt)

GROENE VALLEI CAFÉ : Water in De Groene Vallei 

Kalkrijk kwelwater is dé rode draad 
binnen De Groene Vallei. Kwel is 
grondwater dat onder druk aan de 
oppervlakte uit de bodem komt. 
Dit kalkrijke water heeft de natuur 
in De Groene Vallei grondig ge-
vormd. Onze orchideeën en andere 
zeldzame planten behoren tot de 
Europese top van flora, dankzij het 
kalkrijke water.

Maar ook de landbouw en het erf-
goed van De Groene Vallei zijn sterk 
verbonden met water. Denk maar 
aan de witloofteelt, de Stenen Go-

ten of de Heersemmolen. De Stenen Goot is een aquaduct uit de Middeleeu-
wen, gebouwd om het water van de Molenbeek over dat van haar zusterloop, 
de Weesbeek, te vervoeren. Een ingenieus staaltje bouwwerk voor die tijd!

Donderdag 11 februari om 20 u. in Kortenberg
Meer info:  

www.facebook.com/NatuurparkDeGroeneVallei  
of via sarah.tilkin@natuurpunt.be

(Gemeentelijke Basisschool De Boemerang Meerbeek 
i.s.m. het Oudercomité)

WELKOM OP HET ITALIAANS EETFESTIJN!
Op zaterdag 20 februari organiseert Basisschool De Boemerang uit Meer-
beek in samenwerking met de ouders een Italiaans eetfestijn in OC Atrium. 
Je kan zowel 's middags vanaf 12 u. als 's avonds vanaf 17 u. komen genieten 
van versbereide pasta's en lekkernijen. Er is ruime keuze in voor-, hoofd- en 
nagerechten. Voor de kinderen wordt een animatieruimte voorzien, verzorgd 
door ervaren monitoren. 
Benvenuti!

Meer info:  
www.deboemerang.info en  

op de facebookpagina van het Oudercomité De Boemerang. 
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GEMEENTEBESTUUR

(Dienst Vrije Tijd)

INSCHRIJVINGEN VAKANTIE-INITIATIEVEN PAAS- EN ZOMERVAKANTIE

Als de schooldeuren gesloten zijn, neemt de vakantiewerking van de gemeentelijke vrijetijdsdienst het roer in handen. Hieronder vind je een over-
zicht van de vakantie-initiatieven die zij in petto hebben. De vakantiewijzer met uitgebreide informatie hebben de kinderen op school meegekregen. 
Wie geen exemplaar ontving, kan een vakantiewijzer verkrijgen aan de UiTbalie in de Bib.

De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op zaterdag 20 februari om 10 u. Noteer ook alvast in je agenda dat je voor de zomervakantie 
zal kunnen inschrijven vanaf zaterdag 5 maart om 10 u.

Inschrijven doe je via www.kortenberg.grabbis.be.

Om alles vlot te laten verlopen maak je best op voorhand al een gezinsaccount aan.

Paasvakantie
KLEUTERS

WEEK 1: VAN 29 MAART TOT EN MET 1 APRIL

•  Kleutersportkamp ° 2010 - 2011 hele week van 9 tot 12 u. De Regenboog

•  Paaseitjes in de Bib °2010 - 2013 gedurende de openingsuren van de Bib Bib

WEEK 2: VAN 4 APRIL TOT EN MET 8 APRIL

•  Paaseitjes in de Bib ° 2010 - 2013 gedurende de openingsuren van de Bib Bib

•  Voorlezen: Aan het stuur °2010 - 2012 woensdag 6 april van 14 tot 15 u. Bib

KIDS

WEEK 1: VAN 29 MAART TOT EN MET 1 APRIL

•  Turnkamp ° 2004 - 2009 hele week van 13 tot 16 u. De Regenboog

•  Alles Kids: Reporter ter plaatse ° 2004 - 2010 hele week van 9 tot 16 u. Scoutslokalen

•  Grabbelpas: Jeugd Rode Kruis EHBO-dag ° 2006 - 2010 dinsdag 29 maart van 9 tot 16 u. GC Colomba

•  Paaseitjes in de Bib °2004 - 2009 gedurende de openingsuren van de Bib Bib
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WEEK 2: VAN 4 APRIL TOT EN MET 8 APRIL

•  Muziekstage ° 2007 - 2009 woensdag 6 april tot vrijdag 8 april van 9 tot 
16 u.

GC Colomba

•   Alles Kids: Underground + uitstap Mijn van Blégny ° 2004 - 2010 van 9 tot 16 u. Scoutslokalen

•  Grabbelpas: Goochelen ° 2006 - 2009 maandag 4 april van 9 tot 16 u. GC Colomba

•  Paaseitjes in de Bib °2004 - 2009 gedurende de openingsuren van de Bib Bib

•  Voorlezen: Aan het stuur ° 2008 - 2009 woensdag 6 april van 14 tot 15 u. Bib
 

TIENERS

WEEK 1: VAN 29 MAART TOT EN MET 1 APRIL

•  The A-teens: Reporter ter plaatse ° 2001 - 2003 hele week van 9 tot 16 u. Scoutslokalen

•  ZAP: Lasergames ° 2001 - 2003 dinsdag 29 maart van 12.30 tot 
17 u.

Bushalte Kortenberg Craenenplein. We gaan 
met het openbaar vervoer naar Heverlee bos.

WEEK 2: VAN 4 APRIL TOT EN MET 8 APRIL

•  Audiovisuele stage ° 2001 - 2003 woensdag 6 april tot vrijdag 8 april van 9 tot 16 u. JH 't Excuus

•   The A-teens: Underground  
+ uitstap Mijn van Blégny

° 2001 - 2003 hele week van 9 tot 16 u. Scoutslokalen

•   ZAP: Avonturensportdag  
Oudenaarde

° 2001 - 2003 dinsdag 5 april van 8 tot 18 u. Sporthal Kortenberg
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(vtbKultuur Kortenberg)

LAOS EN CAMBODJA, DE SCHATTEN VAN DE MEKONG (PREMIÈRE) 
Filmreportage door Edgard Jespers uit Erps-Kwerps

Laos en Cambodja is het meest onbekende deel van het voormalige Franse Indochina. Deze twee lan-
den hebben nog het best hun etnische authenticiteit weten te bewaren. In een ongerepte omgeving 
leven minderheden nog altijd van jagen en zwerflandbouw.

Laos is een land in Zuidoost- Azië en helemaal omsloten door Myan-
mar, China, Vietnam, Cambodja en Thailand en heeft geen kustlijn.

Het landschap is grotendeels erg ruw bergachtig terrein, met hier en daar 
wat vlakke gebieden, voornamelijk rondom de Mekong. De Mekong is de 
belangrijkste rivier van Azië, die bijna heel het land doorloopt.

Cambodja is een constitutionele monarchie met koning Norodom Si-
hamoni als staatshoofd. Gedurende het Khmer-rijk, dat meer dan 600 
jaar bloeide, werden er monumentale tempels gebouwd zoals Angkor 
Wat. Cambodja telt meer dan 15 miljoen inwoners. De meeste Cam-
bodjanen horen etnisch gezien bij de Khmer (90%) en zijn boeddhist.

Vrijdag 19 februari om 20 u.
OC Berkenhof

Deelname kost € 6, leden € 5 
Info en inschrijvingen: 02 759 84 66 of 0475 31 57 29, guido.craps@gmail.com of www.vtbkultuur.be/kortenberg

(vtbKultuur Kortenberg)

MONUMENTENUITSTAP NAAR OOSTENDE 
Wellington Hippodroom, Koninklijke Stallingen, CC De Grote Post

Op de jongste Open Monumentendag is er verrassend geen Vlaamse Monumentenprijs toegekend. 
Aan die prijs hangt vtbKultuur nochtans de jaarlijkse Monumentenuitstap op. Omdat het de twintigste 
uitgave is, komt er toch zo’n uitstap rond een project dat in 2013 genomineerd was voor de Prijs: het Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende. Je 
bezoekt in die stad nog twee andere beschermde monumenten: de recent gerenoveerde Wellington Hippodroom en de Koninklijke Stallingen, die 
aan restauratie toe zijn.

Zaterdag 27 februari van 7.35 tot 20 u.
Vertrek aan OC Berkenhof

€ 36, leden € 33
Info en inschrijven: 02 759 84 66 of 0475 31 57 29,  

guido.craps@gmail.com of www.vtbkultuur.be/kortenberg 
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(Vrije Basisschool Mater Dei Erps-Kwerps)

KOM EENS KIJKEN IN MATER DEI! 
Ben jij geboren in 2014? Dan nodigt Vrije Basisschool Mater Dei Erps-
Kwerps je graag uit, samen met mama en papa, om de school een 
bezoekje te brengen op zaterdag 27 februari tussen 10 en 12 u. De 
kleuterjuffen zetten hun klasdeuren open. Kom zeker eens een kijkje 
nemen en kennismaken met het team. 

Natuurlijk zijn jullie ook welkom tijdens de openklasdagen in de in-
stapklas en de opendeurdag op dinsdag 30 augustus van 17 tot 19 u.

Het Mater Dei-team kijkt ernaar uit om jou te ontmoeten. 

De school kan je vinden in de Engerstraat 10 te Erps-Kwerps.
Inlichtingen op 02 759 65 33, 
www.materdei-ek.be of 
info@vbs-erps-kwerps.be

(’t Akkosjeke)

TWEEDEHANDSBEURS KINDERKLEDIJ  
(BABY TOT 16 JAAR) ÉN ZWANGERSCHAPSKLEDIJ
Op zaterdag 27 februari van 10.30 tot 13.30 u. organiseert 't Akkosjeke in GC Colomba een tweedehandsbeurs voor zomerkinderkledij (tot 16 jaar). 
Er wordt enkel contant geld aanvaard.

Binnenbrengen en nazicht van de kledij gebeurt op vrijdag 26 februari 
van 15.30 tot 20 u. De afrekening gebeurt op zondag 28 februari van 
9.30 tot 10.30 u.
Goed om weten: lijsten voor de volgende verkoop (september en  
november 2016) zijn enkel te verkrijgen op 27 februari!

Zaterdag 27 februari van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba

Info: secretariaat@akkosjeke.be, www.akkosjeke.be
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(Edelweis Erps-Kwerps)

EDELWEIS PAELLA FIESTA
Edelweis uit Erps-Kwerps nodigt je van 
harte uit op haar 15de Paella Fiesta in 
OC De Zolder en dit op zaterdag 27 
februari.
 
Wat heel kleinschalig begon, is na al 
die jaren uitgegroeid tot een heuse 
Paella Fiesta. In het begin alleen ’s 
avonds, maar nu kan je ook ’s middags 
genieten van heerlijke en ter plaatse vers klaargemaakte paella, waar-
bij je à volonté mag eten en bij opscheppen.
Als je toch liever thuis geniet van de paella met kip of vis, kan je die ter 
plaatse afhalen.
Voor 13 euro krijg je een stevige portie mee naar huis, je mist dan wel 
de gezellige Spaanse sfeer.
 
Bij aankomst krijg je ook een gratis glaasje sangria (of fruitsap) om je 
zo onmiddellijk in Spanje te voelen. Hasta la Paella!

 

Zaterdag 27 februari van 11.30 tot 15 u. en van 17 tot 22 u.
OC De Zolder 

Info: www.edelweis.3071.be 

(Jump-up vzw)

JUMP-UP VZW PRESENTEERT:  
10DE ROPESKIPPINGSHOW 

Iedereen is van harte wel-
kom op de show tijdens 
dewelke 240 skippers met 
hun springtouwen weer 
een geweldig spektakel 
zullen brengen.

Bij ropeskipping spelen 
vooral coördinatie, lenig-
heid, acrobatie en samen-
werking een heel belang-

rijke rol. De skippers bewijzen hoe je dit allemaal combineert op een 
podium.

Kom, kijk en geniet van de 10de Ropeskippingshow op zaterdag 5 
maart om 19 u. en zondag 6 maart om 14.30 u. in GC Colomba!

Kaarten kosten € 10, kinderen jonger dan 11 jaar betalen € 5
Voorverkoop kaarten: zaterdag 30 januari van 10 tot 12 u. en 

woensdag 3 februari van 19 tot 21 u. in GC Colomba. 
Meer info: www.jump-up.be

(KF De Vrolijke Schutters)

HARMONIE ZOEKT NIEUWE GEDREVEN MUZIKANTEN 
Koninklijke Fanfare De Vrolijke Schutters uit Erps-Kwerps is op zoek 
naar nieuwe gedreven muzikanten. Hoewel de naam 'fanfare' ver-
meldt, spelen zij ondertussen reeds enkele jaren in harmoniebezet-
ting. Wekelijks repeteert een 35-tal muzikanten onder leiding van een 
jonge, gedreven dirigent die sinds dit jaar aan het roer staat. 

Ze zijn breed op zoek naar instrumenten die tot het harmonieorkest 
horen (fluit, hobo, fagot, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, trom-
bone, eufonium, bastuba, percussie). Al deze instrumenten zijn even 
welkom! Repetities vinden wekelijks plaats van 20 tot 22 u. in Basis-
school De Klimop, Kwerpsebaan 249 in Erps-Kwerps. Geïnteresseerde 
muzikanten mogen gerust eens langskomen tijdens een repetitie. 

Neem contact op met de dirigent via jonckheerestijn@gmail.com of secretariaat infodvsdjf@gmail.com.
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(Erfgoedhuis Kortenberg)

‘CURTENBERG’ IN HET ZILVER (1991-2016) 
De jaargang 2016 van Curtenberg is de 25ste. Het Erfgoedhuis Kortenberg gaat prat op dit tijdschrift dat vijf 
nummers onder andere een dubbelnummer omvat en vier maal per jaar verschijnt (maart, juni, september, 
december). 

Jaarlijks krijgen we 192 pagina’s monumentenzorg, geschiedenis, archeologie en heemkunde in Kortenberg. 
De Archeologische Werkgroep Kortenberg, één van de Cultuurkampioenen van 2015, zorgt voor een dubbel-
nummer over de opgravingen rond de Everberg, Kruisborre en het Hof van Boeiendaal. De Cultuur-Historische 
Vereniging benadert 50 jaar OKRA en een veranderend Erps-Kwerps.  

Het Comité 1000 jaar Meerbeek geeft een beeld van De Verbrande Kamme, een Meerbeeks pachthof en jenever-
stokerij. De Gildenkamer van Midden-Brabant zorgt voor de geschiedenis van De Drie Koningen in Kortenberg, 
vroeger de wisselplaats van de postkoets, nu de serviceflats. Het Prinsdom Everberg brengt het leven van Prin-
ses Jeanne de Merode, ‘de moeder van de oorlogsinvaliden’ in beeld. 

En dat zijn slechts enkele van de zovele artikels. 

De prijs voor een jaarabonnement is 20 euro als lid en 40 euro als erelid, te storten op rekeningnummer BE65 0351 8266 6296 van het Erfgoedhuis 
Kortenberg. Adres duidelijk vermelden voor de verzending. Bij appartementen ook het huisnummer en het busnummer.  
Meer info: www.erfgoedhuis-kortenberg.be

Wie van de fusiegemeente Kortenberg is, leest de ‘Curtenberg’. 

Jaks !
(Lions Kortenberg Hertog Jan)

SMIKKELEN EN SMULLEN BIJ DE SCOUTS

Een stevige hap voor een zaterdagavondje uit? Of een zondagmid-
dag lekker lang tafelen zonder je zorgen te maken over de afwas? 
De leiding van Scouts & Gidsen Kortenberg en de Scoutsvrienden 
maken het mogelijk!

Het is bijna zover! Op zaterdag 13 en zondag 14 februari kunnen 
jullie komen proeven van heerlijke gerechten op het jaarlijks 
Chirorestaurant van Chiro Flurk. 
Geen reservatie kunnen bemachtigen voor Valentijn? Schuif je 
voeten dan maar lekker onder tafel bij Chiro Flurk. 
Keuze genoeg: paling, balletjes in tomatensaus, scampi’s of steak! 
En dan hebben we het nog niet over de desserten gehad… 

(Chiro Flurk Everberg)

WINTERRESTAURANT CHIRO FLURK EVERBERG

Op zaterdag 6 – van 17 tot 21 u. - en op zondag 7 februari – van 11.30 
tot 14 u. ben je welkom op de Restaurantdagen in OC Berkenhof. Geniet 
er van steak-friet, heerlijk stoofvlees of de beste balletjes in tomatensaus 
van de wereld. De Scouts & Gidsen Kortenberg en de Scoutsvrienden zor-
gen voor alles, jij schuift je voetjes gewoon onder tafel!

Tot dan? 
De leiding van Scouts & Gidsen Kortenberg en de Scoutsvrienden

Je kan voorverkoopkaarten kopen bij de leiding. 
Zaterdag gaan de deuren van de parochiezaal van Everberg 
(Annonciadenstraat 17) open van 17 tot 21 u., zondag van 11 tot 15.30 
u. en van 17 tot 20 u. 

Tot dan!
Chiro Flurk Everberg
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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

zo 31/01/16 van 10:00 
tot 12:00 

Peuterborrel de Klimop: 
kennismaken met de 
school

Basisschool de Klimop Erps-
Kwerps

Basisschool de Klimop, 
Kwerpsebaan 249, Erps-
Kwerps

www.deklimop.net

ma 01/02/16 van 14:00 
tot 16:00   

KVLV Everberg gaat uit 
wandelen in Everberg

KVLV Everberg Vertrek: parking 
Gemeentehuisstraat, Everberg

02 757 27 78, gaby.leaerts@live.be,  
www.kvlv-everberg.be, ook op ma 08/02/16, 
ma 15/02/16, ma 22/02/16 en ma 29/02/16 
van 14:00 tot 16:00

di 02/02/16 van 19:30 
tot 20:30   

Zumba KVLV Meerbeek OC Atrium kvlv.meerbeek@yahoo.com, ook op di 16/02/16 
en di 23/02/16 van 19:30 tot 20:30

woe 03/02/16 en woe 
17/02/16 van 19:30 tot 
22:30   

Patchwork KVLV Meerbeek OC Atrium kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 04/02/16 van 13:30 
tot 16:30 

Creatief in de hobbyclub KVLV Everberg Parochiezaal, 
Annonciadenstraat, Everberg

José 02 759 39 81, Palmyre   02 759 90 40, 
kvlveverberg@hotmail.com,  
www.kvlv-everberg.be

do 04/02/16 van 19:30 
tot 22:30 

Bloemschikken KVLV Meerbeek OC Atrium kvlv.meerbeek@yahoo.com

za 06/02/16 en za 
20/02/16 van 09:00 tot 
16:00 

Lessen kantklossen Kantschool Kortenberg OC Berkenhof kantschool.kortenberg@skynet.be

za 06/02/16 om 17:00, 
zo 07/02/16 van 11:30 
tot 15:00 

Restaurantdagen Scouts & Gidsen Kortenberg OC Berkenhof scoutskortenberg@hotmail.com, www.
scoutskortenberg.be

za 06/02/16 van 18:30 
tot 23:30 

Bijwonen operette 
'Viktoria en haar huzaar'

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: OC Berkenhof € 45, leden € 41, 02 759 84 66,  
guido.craps@gmail.com,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg

zo 07/02/16 van 09:30 
tot 12:00   

Ochtendwandeling 10 km 
te Kortenberg

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein, 
Kortenberg

www.witlooftrekkers.be, 02 759 68 13

zo 07/02/16 van 11:00 
tot 13:00 

nnNiauWww - 
toneelvoorstelling voor 
kinderen door Spoor 6

Gezinsbond Meerbeek OC Atrium € 6, leden € 3, 02 757 09 21, arnalsteen.
dehaes@gmail.com

zo 07/02/16 van 14:00 
tot 18:00 

Wafel– en 
pannenkoekenbak

Ziekenzorg Everberg Parochiezaal, 
Annonciadenstraat, Everberg

02 759 96 15, jacques.callewaert@telenet.be

van 08/02/16 tot 
12/02/16 alle dagen 
van 07:30 tot 17:30

Speelpleinwerking Alles 
Kids en tienerwerking The 
A-teens

Jeugddienst Kortenberg GC Colomba Inwoners Kortenberg € 6 voor een hele dag,  
€ 3 voor een halve dag, € 8 voor een uitstapdag, 
volledige week € 30, niet-inwoners Kortenberg 
€ 8 voor een hele dag, € 4 voor een halve dag, 
€ 10 voor een uitstapdag, volledige week € 40, 
jeugddienst@kortenberg.be
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Wanneer Wat Organisator Waar Info

ma 08/02/16 van 07:30 
tot 17:30 

Grabbelpas: Metselen Jeugddienst Kortenberg GC Colomba € 8, jeugddienst@kortenberg.be

di 09/02/16 van 13:00 
tot 16:00 

ZAP:  Workshop 
heldenfilm maken

Jeugddienst Kortenberg OC Berkenhof € 8, jeugddienst@kortenberg.be

di 09/02/16 van 14:00 
tot 15:00 

Carnaval in de Bib De Bib De Bib Gratis, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

woe 10/02/16 om 
13:30 

Filmnamiddag: Kleine 
Anna en lange oom, 3+

Cultuurdienst Kortenberg OC Berkenhof € 4, voor leden Gezinsbond € 3 (inclusief hapje 
en drankje na afloop), betaling ter plaatse,  
02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

woe 10/02/16 om 
15:30 

Filmnamiddag: De 
Sneeuwkoningin, 6+

Cultuurdienst Kortenberg OC Berkenhof € 4, leden Gezinsbond € 3 (inclusief hapje en 
drankje na afloop), betaling ter plaatse,  
02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

do 11/02/16 en vrij 
12/02/16 van 08:30 tot 
16:30 

Kleuterstage Jeugddienst Kortenberg OC De Zolder € 42, jeugddienst@kortenberg.be,  
www.kortenberg.grabbis.be

do 11/02/16 van 20:00 
tot 22:00 

Lezing: Het verlies van 
België

De Bib i.s.m. Curieus 
Kortenberg, Davidsfonds 
Kortenberg en Erfgoedhuis 
Kortenberg

De Bib € 5, 02 755 22 80, 0476 92 40 85,  
uitbalie@kortenberg.be,  
curieus.secretariaat@telenet.be

do 11/02/16 om 20:00 Water in De Groene Vallei Natuurpunt  Locatie in Kortenberg sarah.tilkin@natuurpunt.be 

zo 14/02/16 van 09:00 
tot 17:00 

Dagtocht 23 km te Saint-
Jean-Geest

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein, 
Kortenberg

0473 190 126, www.witlooftrekkers.be

ma 15/02/16, ma 
22/02/16 en ma 
29/02/16 van 09:00 tot 
12:00 

Tekstverwerking met Word Dienstencentrum OC Berkenhof € 53.50, 0491 99 62 24,  
dienstencentrum@kortenberg.be

di 16/02/16 van 19:30 
tot 22:30

Bloemschikken Die Blomme OC Berkenhof 02 759 43 34, miafransen@telenet.be, ook op 
woe 17/02/16 van 09:30 tot 12:30, van 13:30 
tot 16:30 en van 19:30 tot 22:30, do 18/02/16 
van 19:30 tot 22:30 

di 16/02/16 van 20:00 
tot 22:30 

Wijn(proef)avond 
Hongarije

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof € 30, leden € 27, 02 759 84 66,  
guido.craps@gmail.com, 
 www.vtbkultuur.be/kortenberg

di 16/02/16 van 13:30 
tot 15:00 

Bewegen in al zijn 
aspecten, op elke leeftijd

Dienstencentrum OC Berkenhof dienstencentrum@kortenberg.be

do 18/02/16 van 19:30 
tot 22:30 

Kruideninfosessie 'Puur 
natuurlijk vrouw'

Femma Erps-Kwerps OC De Zolder € 15, leden € 10, 02 759 85 25 (tussen 19:00 
en 22:00), kpt@skynet.be, www.femma.be/nl/
groep/erps-kwerps

do 18/02/16 en do 
25/02/16 van 20:00 tot 
21:00   

Yoga KVLV Meerbeek OC Atrium kvlv.meerbeek@yahoo.com

vrij 19/02/16 van 20:00 
tot 22:30 

Filmreportage: Laos en 
Cambodja

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof € 6, leden € 5, 02 759 84 66,  
guido.craps@gmail.com,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg

za 20/02/16 om 12:00 Italiaans eetfestijn Oudercomite De Boemerang OC Atrium www.deboemerang.info en op de 
facebookpagina 

za 20/02/16 van 17:00 
tot 22:00

Breugelavond Vrije Basisschool Mater Dei 
Erps-Kwerps

Mater Dei, Engerstraat 10, 
Erps-Kwerps

http://facebook.com/materdei200jaar
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Wanneer Wat Organisator Waar Info

zo 21/02/16 van 09:30 
tot 12:00 

Ochtendwandeling 8 km 
te Huldenberg

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein, 
Kortenberg

02 759 87 19, www.witlooftrekkers.be

do 25/02/16 van 13:45 
tot 17:45   

Dansnamiddag voor 
senioren

Seniorenadviesraad 
i.s.m. gemeentebestuur 
Kortenberg

GC Colomba welzijn@kortenberg.be, www.kortenberg.be

do 25/02/16 van 19:30 
tot 22:00 

Café creatief Femma Erps-Kwerps De Klok, Dekenijstraat 11, 
Erps-Kwerps

02 759 44 23, annemie.magnus@telenet.be, 
www.femma.be/nl/groep/erps-kwerps

vrij 26/02/16 van 20:00 
tot 22:00 

KVLV Everberg zet de 
theemuts op tijdens de 
Crea-Club

KVLV Everberg OC Oud Gemeentehuis € 1, leden gratis, 0478 38 74 13  
(bellen na 19 u.), kvlveverberg@gmail.com,  
www.kvlv-everberg.be

vrij 26/02/16 om 20:00 Filmvoorstelling in de Bib: 
Birdman

De Bib De Bib 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,  
http://kortenberg.bibliotheek.be

za 27/02/16 van 07:35 
tot 20:30 

Monumentenuitstap naar 
Oostende

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: OC Berkenhof € 36, leden € 33, 02 759 84 66,  
guido.craps@gmail.com,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg

za 27/02/16 van 09:00 
tot 12:00 

Initiatie eerste hulp ResQ 
& Up2Aid

Jeugd Rode Kruis Kortenberg GC Colomba € 8, 0494 93 25 82

za 27/02/16 van 10:00 
tot 12:00 

Kom eens kijken in Mater 
Dei

Vrije Basisschool Mater Dei 
Erps-Kwerps

Mater Dei, Engerstraat 10, 
Erps-Kwerps

www.materdei-ek.be

za 27/02/16 van 10:30 
tot 13:30 

Tweedehandsbeurs 
Kinderkledij (tot 16 jaar) 
en zwangerschapskledij

't Akkosjeke GC Colomba secretariaat@akkosjeke.be, www.akkosjeke.be

za 27/02/16 van 11:30 
tot 15:00  en van 17:00 
tot 22:00 

Edelweis Paella Fiesta Edelweis Erps-Kwerps OC De Zolder www.edelweis.3071.be

zo 28/02/16 van 11:30 
tot 14:30

Chirorestaurant Chiro Erps-Kwerps Sporthal Erps-Kwerps

zo 28/02/16 van 13:00 
tot 17:00 

Brabantwandeling 12 km 
te Zemst

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein, 
Kortenberg

02 759 51 21, www.witlooftrekkers.be

zo 28/02/16 van 14:00 
tot 17:00 

Kindercarnavalsfeest Turnkring DKS Meerbeek OC Atrium € 5, leden gratis, 0476 26 23 94, turnkring@
dekrakendespieren.be,  
www.dekrakendespieren.be

ma 29/02/16 om 19:30 Crea-avond uit het 
Femmaboek: Inspiratie 
voor creatie

Femma Kortenberg OC Berkenhof € 5, 02 759 98 79,  
femma.kortenberg@gmail.com,  
www.femma.be/nl/groep/kortenberg

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
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Gemeentebestuur Kortenberg

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

Bevoegdheden: cultuur, toerisme, sport, bibliotheken, archief

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

Bevoegdheden: financiën, jeugd, Vlaamse aangelegenheden

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

OCMW-Voorzitter en schepen bevoegd voor sociaal beleid

SCHEPENEN

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

Bevoegdheden: openbare werken, ruimtelijke ordening, monumenten-
zorg, onderhoud van gebouwen, wegen en waterlopen, groendienst

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

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

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

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

BURGEMEESTER
Chris Taes (CD&V) 
(voorzitter van het politiecollege en van de politieraad)
Bruulstraat 32, 3071 Erps-Kwerps
0487 33 18 53
chris.taes@kortenberg.be

Bevoegdheden: algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid, brandweer, burgerzaken, kerkfabrieken, mobiliteit, informatie en com-
municatie
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Silke Cuypers (GROEN)
Diestbrugstraat 32, 3071 Erps-Kwerps   0485 36 71 39
silke_cuypers@hotmail.com

Roger Broos (sp.a) (lid politieraad)                         
Eekhoornstraat 1, 3070 Kortenberg   0475 23 16 58
broos@scarlet.be

Marinus van Greuningen (KNV)
Vierhuizenstraat 40, 3070 Kortenberg   0498 98 33 15
marinus.van.greuningen@telenet.be

LEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OCMW)
Alexandra Thienpont (voorzitter) (CD&V)
Stationstraat 6, 3070 Kortenberg   0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be

Maria Adriaensen (CD&V)
Burgemeester Van Kelfstraat 9, 3078 Meerbeek  02 759 52 21
maria.adriaensen@kortenbergcdenv.be

Marleen Poels (CD&V)
Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg   02 759 67 93
marleen.poels@kortenbergcdenv.be

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

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

Hilde Noppen (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg   02 759 55 84
hilde.noppen@n-va.be

Chris Wynants (N-VA)
Populierenlaan 24, 3070 Kortenberg   0475 68 47 49
chris.wynants@n-va.be

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

Peter Sommereyns (KNV)
Vinkenlaan 28, 3078 Everberg   0495 54 24 44  
peter.sommereyns1@telenet.be

Luc Maes (Open Vld)
Frans Mombaersstraat 123, 3071 Erps-Kwerps  0474 97 83 20
luc.maes26@telenet.be

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

GEMEENTERAADSLEDEN
Koen Van Roey (CD&V) (lid politieraad)                    
Greensstraat 33, 3078 Everberg        0477 69 15 82
koen.van.roey@kortenbergcdenv.be

Julia De Coster (CD&V)
Vogelenzangstraat 128, 3070 Kortenberg  02 759 55 66
julia.de.coster@kortenbergcdenv.be

Francis Peeters (CD&V) (lid politieraad)                   
Kammestraat 14, 3071 Erps-Kwerps   0473 88 61 54
francis.peeters@kortenbergcdenv.be

Myriam Van Tricht (CD&V)               
Frans Mombaersstraat 34, 3071 Erps-Kwerps   0485 35 97 97
myriam.van.tricht@kortenbergcdenv.be

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

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

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

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

Ilse De Kée (N-VA)
dekeeilse@gmail.com   0486 50 67 09

Stef Ryckmans (Open Vld) (lid politieraad)           
Leuvensesteenweg 389, 3070 Kortenberg  0485 30 31 97
stef@ryckmans.be

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

Ann Van de Casteele (Open Vld)                
Engerstraat 67, 3071 Erps-Kwerps   0475 45 05 61
ann_vdc@hotmail.com

Willy Trappeniers (Open Vld)           
Kiewitstraat 22 bus 2, 3070 Kortenberg  0495 51 82 55
tw@telenet.be

Mia Vandervelde (GROEN)             
Hertog Jan II laan 15, 3070 Kortenberg  02 759 48 42
vanderveldemia@hotmail.com

Mia Brumagne (GROEN)
Rechtestraat 42, 3071 Erps-Kwerps 0476 66 85 07
mia.brumagne@telenet.be
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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 maart 2016.  
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 januari 2016 wor-
den ingediend.  Voorstellen voor het aprilnummer van Zoeklicht moeten ten laatste 
op 25 februari 2016 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast. 

De volgende redactieraad vindt plaats op 29 januari 2016 om 11 u. op de tweede  
verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden 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
gebouwenbeheer@kortenberg.be 02 759 98 28
grondgebiedszaken@kortenberg.be 02 755 22 70
infrastructuurprojecten@kortenberg.be 02 755 22 76
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 65
mobiliteit@kortenberg.be 02 755 22 75
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
wegenengroen@kortenberg.be 02 759 98 28
welzijnshuis@kortenberg.be (OCMW) 02 755 23 20

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 activitei-

tenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de UiTdatabank.be. 
(Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere ver-
enigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar deze worden uitslui-
tend 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 
formulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze 
instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke webstek: www.
kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)

Dit moet ten laatste op 25 januari gebeuren voor het maartnummer, en ten 
laatste op 25 februari voor het aprilnummer. 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 redactie-
raad daarvoor het meest gepast lijken.

in Kortenberg
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