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Praktische informatie
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 telefoonnummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk). De raadplegingen in het weekend en op feestdagen
vinden plaats in de centrale wachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36
te Leuven.

Wachtdienst tandartsen

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

Wachtdienst dierenartsen

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
5-6 maart: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
12-13 maart: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
19-20 maart: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
26-27 maart: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Geen wachtdienst

Dinsdag 1 maart: pmd en gft
Maandag 7 maart: snoeihout
Dinsdag 8 maart: huisvuil
Vrijdag 11 maart: papier en karton
Dinsdag 15 maart: pmd en gft
Dinsdag 22 maart: huisvuil
Dinsdag 29 maart: pmd en gft
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 21 maart

Gratis fietsgraveren

Woensdag 2 maart, 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

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 toegankelijkheid. Info: www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Wachtdiensten allerlei

Pensioenzitdagen



Huisvuilkalender

Maandag 7 maart, van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Parcé van het Administratief Centrum (1ste verdieping). 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

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
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTERAAD VAN 1 FEBRUARI 2016

• De gemeenteraad keurde de aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019 en de vaststelling van het budget 2016 van het
Welzijnshuis (OCMW) goed.
• De burgemeester lichtte het circulatieplan voor Kortenberg Noord
toe aan de gemeenteraadsleden. Het belangrijkste knelpunt in
dit dossier was het kruispunt van de Marie-Christinastraat met
de Kapellestraat. Na de rioleringswerken zal er enkelrichtingsverkeer ingevoerd worden van aan de parking van de supermarkt
naar de Kapellestraat. Bijkomend wordt enkelrichtingsverkeer
ingevoerd in de Kapellestraat vanaf het kruispunt met de MarieChristinastraat naar de Leuvensesteenweg. In het plan worden
ook voorstellen geformuleerd voor kleinschaligere knelpunten
uit het studiegebied.
• De gemeenteraad ging principieel akkoord met de vaststelling
van een deel van de rooilijn en de gedeeltelijke verlegging van
voetwegen 48 en 68, met het afschaffen van voetweg nr. 50 en
met de gedeeltelijke afschaffing van voetwegen 7 en 49. De wijzigingen hebben als doel een volledige schoolroute vanuit
Armendaal naar het centrum van Everberg aan te bieden aan de
schoolkinderen. De provincie Vlaams-Brabant kent subsidies toe
voor de herinrichting van deze schoolroute. Het college van burgemeester en schepenen zal een openbaar onderzoek instellen
en een schattingsverslag aanvragen. Na het openbaar onderzoek
zullen de wijzigingen aan deze voetwegen voor definitieve
goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd en vervolgens zal de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant beslissen of de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Foto: Evgenia Belyaeva

• De gemeenteraad stelde de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 16 in Meerbeek, aangevraagd door omwonenden, definitief
vast. Deze afschaffing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. De aanvragers van
de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 16 zullen de meerwaarde betalen.
• De gemeenteraad keurde het tracé en de uitrusting van de wegenis voor de verkavelingsaanvraag voor Leuvensesteenweg 171173-175 niet goed. De in de aanvraag voorgestelde waterhuishouding en riolering voor de verkaveling werden immers negatief geadviseerd door de dienst Waterlopen van de provincie
Vlaams-Brabant en door Aquafin.
• Ook volgende punten werden besproken: Minneveldstraat,
onderhoud van voetwegen, de in 2005 aangekochte woning ter
uitbreiding van De Regenboog, erfpacht als een sociaal initiatief
om jonge Kortenbergse gezinnen de mogelijkheid te geven om
in Kortenberg te bouwen, voetweg 24 in Everberg, stand van
zaken registratie ANPR-camera, communicatie.

Volgende gemeenteraad
Maandag 7 maart 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.
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Burgerzaken

Grondgebiedszaken
GEMEENTEBESTUUR

HERINRICHTING INKOMHAL
ADMINISTRATIEF CENTRUM

Een extern studiebureau hield de dienstverlening van de diensten van de
gemeente en het Welzijnshuis tegen het licht en formuleerde een aantal
voorstellen voor het optimaliseren van die dienstverlening. Met het oog
op die verbetervoorstellen zal de inkomhal van het Administratief
Centrum weldra heringericht worden.
In de toekomst zal er gewerkt worden met een snelbalie, waar u zult terechtkunnen voor eerstelijnsdienstverlening: eenvoudige informatieverstrekking
of het afleveren van documenten. De wachttijden zullen beperkt zijn en de
afhandeling aan de balie kort - vandaar de naam ‘snelbalie’.
Voor andere vragen die meer opzoekingswerk of specifieke handelingen
vergen zult u in de toekomst worden doorverwezen naar themabalies op de
verdiepingen van het Administratief Centrum.
Ook zullen er naast de snelbalie een aantal spreekruimten voorzien worden
waar dieper zal kunnen worden ingegaan op een vraag of problematiek.
Deze nieuwe aanpak vergt een herinrichting van het gelijkvloers van het
Administratief Centrum. De huidige inkombalie zal verwijderd worden
samen met de achterliggende ruimtes. Er zal een grote ‘open’ ruimte
gecreëerd worden waarin de snelbalie en de spreekkamers zullen worden
opgebouwd. De nieuwe ontvangstruimte zal afsluitbaar zijn met een

glazen schuifdeur. Er zal ook een nieuwe vergaderzaal komen tegen de
muur van de bibliotheek. In de inkomhal, die ook zal dienen als grote
wachtruimte, zullen een aantal stoelen, tafeltjes en poefjes worden voorzien.
Tijdens de werkzaamheden zal er een tijdelijke balie ingericht worden
tegen de muur van de bibliotheek zodat de dienstverlening kan blijven
doorgaan. Gedurende een bepaalde periode, wanneer het nieuwe verlaagde plafond opgehangen wordt, zal de hoofdingang van het
Administratief Centrum tijdelijk afgesloten zijn. Bezoekers zullen dan
gebruik moeten maken van de dienstingang langs de kant van de politie.
De werkzaamheden in de inkomhal zullen, onder voorbehoud van
onvoorziene omstandigheden, duren van 1 maart tot eind mei. In juni
zullen nieuwe meubelen worden geplaatst. De dienstverlening aan de
snelbalie zal, na een testfase, officieel van start gaan in september.
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Ruimtelijke Ordening
ENERGIEBESPAREND INVESTEREN? VRAAG DE ENERGIELENING AAN!
De Vlaamse energielening was in 2015 populairder dan ooit. Ook in 2016
maakt Vlaanderen voldoende budget vrij voor deze energielening. De
Vlaamse energielening is geen commerciële lening maar eerder een tegemoetkoming van de overheid.
Maarten (29) en Katelijn (26) uit Erps-Kwerps hebben recent een energiezuinige verwarmingsketel laten plaatsen. Ze financierden hun investering
met de energielening.
Katelijn: ‘We gingen hiervoor naar het Woonloket van de gemeente. Daar
kregen we een duidelijke uitleg over hoe we de lening konden aanvragen.
Om de lening aan te vragen moesten we alleen maar een vrij eenvoudig
aanvraagformulier invullen en een paar bijlagen toevoegen. Twee weken
later hadden we al antwoord.
Er is niet alleen de interessante vaste rentevoet van 2%, er zijn ook geen
dossierkosten of commissielonen. Omdat er geen inkomensgrens is, kan

iedereen een maximum van 10.000 euro lenen, terug te betalen op ten
hoogste vijf jaar.’
Maarten vult aan: ‘Door de nieuwe ketel zijn onze stookkosten gedaald. Die
winst kunnen we gebruiken voor de maandelijkse afbetalingen. Daardoor
weegt de investering nauwelijks op ons gezinsbudget.’
Greet Boes van het Woonloket verduidelijkt: ‘Allerlei energiebesparende
investeringen komen in aanmerking, zoals bijvoorbeeld hoogrendementsglas, isolatie en zonnepanelen. En als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u zelfs volledig renteloos lenen.’
Opgepast: geld lenen kost ook geld.
Voor uitgebreide info, surf naar www.energielening-igo.be of bel naar
016 31 18 66.
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

ZWERFVUILACTIE 2016

Zwerfvuil is klein afval dat vaak nonchalant of zonder dat er bij stilgestaan
wordt op straat gegooid of achtergelaten wordt in een park of berm, zoals
sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets,
papieren zakjes, kranten, tijdschriften, ... Iedereen denkt wel eens: ‘ach, wat
is nu 1 kauwgom of 1 blikje?’ Maar zo belanden er wel ieder jaar 40 miljoen
peuken, 8 miljoen kauwgoms en 2 miljoen blikjes naast de vuilnisbak. En
dat maakt dat onze straten, parken en bermen vuil ogen.
Om onze gemeente proper te maken vindt vanaf maandag 14 tot en met
zondag 20 maart een gemeentelijke zwerfvuilactie plaats. Vanaf 14 maart
kunt u aan het onthaal van het Administratief Centrum en bij de gemeentelijke milieudienst terecht voor witte vuilniszakken. Uw coördinaten worden
geregistreerd en u geeft op voorhand aan de milieudienst door welke (delen
van) straten, pleinen of voetwegen u zult opruimen.
Indien u dit wenst kunt u per aanvrager ook een grijper, veiligheidsvestje en
handschoenen verkrijgen (zo lang de voorraad strekt). U ontvangt ook een
raamaffiche om uw deelname duidelijk te maken en op te roepen tot actie.

GEMEENTEBESTUUR

U verzamelt het zwerfvuil in uw buurt of tijdens uw wandelingen in de witte
vuilniszakken. In de zakken mag alle zwerfvuil. Wanneer u klaar bent met
opruimen informeert u de milieudienst over de plaats waar de zakken kunnen worden opgehaald. Opgelet: afgedankte elektrische/elektronische
apparaten en autobanden mogen niet in de zak maar mag u er wel naast
leggen. De zakken en de rest van het zwerfvuil worden in dezelfde week en
de week erna door de gemeente opgehaald. Al het zwerfvuil wordt in een
container aan het gemeentehuis verzameld en gewogen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Meer info en concrete afspraken: milieudienst:
duurzaamheid@kortenberg.be - 02 755 22 67 of tijdens de openingsuren
van het milieuloket (ma-vr: 9-12 u., woe: 13-16 u.)

GEEF DE PADDEN EEN ZETJE

Voor het elfde jaar op rij organiseert de gemeentelijke milieudienst in
samenwerking met Natuurpunt Kortenberg en IGO een paddenoverzetactie.
De actie gaat van start van zodra de dieren uit hun winterslaap ontwaken.
Dit is sterk afhankelijk van het weer maar is vaak vanaf half februari en gaat
door tot einde maart.
In Kortenberg zijn er twee cruciale punten: de Populierenlaan en GC
Colomba. Op deze plaatsen hebben de amfibieën wat hulp nodig. In de
Populierenlaan staan paddenschermen en emmers zodat de padden niet
meer zelfstandig kunnen oversteken. Op die plaats moet de overzet in de
voormiddag gebeuren. Aan het GC Colomba staan geen schermen en daar
moet de overzet van de padden ’s avonds gebeuren.
Hebt u zin om mee te helpen wanneer de padden ontwaken en op pad
gaan? Neem dan zo vlug mogelijk contact op met Ewoud l’Amiral op
0476 26 16 34 of ewoud.lamiral@natuurpunt.be en geef de plaats door
waar u wilt gaan helpen.

Foto: Evgenia Belyaeva
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WOON GEZOND: GEEF LUCHT AAN UW HUIS
In de koudere periodes van het jaar houdt u ramen en deuren sneller toe. En toch… omdat u het grootste
deel van uw tijd binnen doorbrengt, is het belangrijk voor uw gezondheid om steeds te zorgen voor verse
binnenlucht.
We brengen gemiddeld zo’n 85% van onze tijd binnen door, waarvan het
grootste deel thuis. De helft van de vervuiling komt van bronnen in ons
huis die schadelijke stoffen vrijgeven, zoals nieuwe meubelen, bouwmaterialen, irriterende schoonmaakproducten.
Deze schadelijke stoffen kunnen u of uw familie ziek maken: irritatie van
de ogen en luchtwegen, hoofdpijn, allergie… Door te ademen, te koken,
te poetsen en te douchen komt er bovendien veel vocht in uw huis. Als u
niet genoeg ventileert en verlucht, dan kunnen schimmelproblemen
opduiken. Ook schimmels kunnen een gevaar zijn voor de gezondheid:
van eenvoudige luchtwegklachten tot astma.
Ventileren en verluchten
Door te ventileren laat u voortdurend verse lucht binnen en voert u vervuilde lucht af. Ventileren doet u 24 uur per dag met een ventilatiesysteem, door ventilatieroosters open te laten staan en door ramen op een
kier of kiep te zetten.
Door te verluchten zorgt u dan weer dat er op korte tijd veel frisse lucht
binnenkomt. Dit doet u het best door ramen en buitendeuren open te
zetten. Ook kunt u extra verluchten tijdens en na het koken, douchen of
baden, het drogen van de was, het strijken, het klussen en schoonmaken,
na het slapen en als u nieuwe meubelen in huis haalt.
Energieverspilling?
Ventileren kost wat energie, omdat de koude lucht die binnen komt moet
worden opgewarmd. Toch is dit geen verspilling, want propere lucht is
nodig voor uw gezondheid. Ventileren en verluchten blijft dus een must.
Een proper ventilatiesysteem = propere lucht
Hebt u een ventilatiesysteem of ventilatieroosters in uw woning? Zorg er
dan voor dat deze goed onderhouden zijn. Raadpleeg bij twijfel de handleiding of uw installateur. Meer informatie over ventilatiesystemen en de
wettelijke verplichtingen bij nieuwbouw en verbouwingen vindt u op
www.bouwgezond.be.

Zes tips voor gezondere lucht in huis
1. Ventileer 24 uur op 24.
2. Rook niet binnen.
3.	Gebruik en onderhoud de ventilatieopeningen in huis, sluit ze
niet af.
4.	Verlucht extra (zet uw ramen open) tijdens en na het koken,
douchen of baden, drogen van de was, strijken, klussen en
schoonmaken of wanneer u nieuwe meubels, gordijnen,
vloerbekleding, ... plaatst.
5. Zorg voor een temperatuur van minstens 15°C.
6.	Zet de verwarming lager of schakel ze uit tijdens het verluchten.
Meer info: www.gezondbinnen.be
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MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTEN VOOR UW SCHOONMAAK
Voor heel wat schoonmaakproducten bestaan milieuvriendelijke alternatieven. Met enkel soda, groene zeep en azijn geraakt u al een heel eind om
uw huis schoon te maken. Deze maand krijgt u een aantal tips rond het
gebruik van soda. In april en mei volgen tips met groene zeep en azijn.
Soda
Soda was vroeger één van de vier basismiddelen voor de schoonmaak
maar is nu nog altijd bruikbaar in het huishouden. Het is niet alleen milieuvriendelijk maar ook goedkoop. Soda werkt licht desinfecterend en is
bruikbaar voor veel schoonmaakwerkjes. Let wel op: soda is niet geschikt
voor aluminium, marmer of poreuze gesteenten en delicate stoffen zoals
zijde. U kunt soda (natriumcarbonaat) in twee vormen kopen: schoonmaaksoda in korrels en baking soda (natriumbicarbonaat) of zuiveringszout.
•

Allesreiniger: een tas soda toegevoegd aan een emmer warm water zorgt ervoor dat vloeren en wanden van geglazuurde tegels mooi glanzen. Laten
opdrogen en oppoetsen met een zachte doek (niet geschikt voor poreuze vloeren zoals marmer).

•

Ontsmetten: houten snijplankjes ontsmet u door ze in te wrijven met zuiveringszout dat u een beetje bevochtigd hebt.

•

Ontstoppen: uw afvoerbuizen kunt u ontstoppen door een flinke schep schoonmaaksoda in de gootsteen te overgieten met heet water. Een kwartiertje laten intrekken en dan naspoelen met water. Als de verstopping hardnekkig is, kunt u over een schep soda een flinke kop azijn en daarna heet
water gieten. Dit laat u een nachtje staan. Zet wel een emmer of pot over het afvoergat want de chemische reactie doet gassen ontstaan. U kunt deze
mix ook gebruiken als alternatief voor wc-reiniger.

•

Schuurmiddel: als u aangekoekte pannen of potten hebt, maakt u deze schoon door ze te vullen met water en een schep schoonmaaksoda. Breng
dit aan de kook en schuur nadien even op. Doe dit niet met aluminium potten en pannen, soda tast aluminium aan.

•

Bleekmiddel: meng zuiveringszout met citroen en u hebt een goed bleekmiddel. Hiermee poetst u het email van uw bad mooi wit en bleekt u vlekken uit kleren. Gebruik dit niet bij delicate stoffen.

•

Zilverpoets: om het zilverwerk mooi te laten blinken vult u een bakje met kokend water. Voeg er enkele scheppen schoonmaaksoda en daarna een
paar proppen aluminiumfolie aan toe. Leg uw zilverwerk erin en wacht tot het stopt met bruisen. Spoel uw zilver nadien af.

•

Ontgeuren: hebt u last van bezwete sportschoenen? Doe er een schep schoonmaaksoda in en laat een nachtje staan. De volgende dag gooit u de
schoen leeg en gaat u er eventueel met de stofzuiger door. Ook koelkasten en kasten raken zo hun nare geuren kwijt. Nadien kunt u de gebruikte soda
gebruiken om uw toilet schoon te maken.
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Welzijnshuis
WELZIJNSHUIS IN BEWEGING
Het Welzijnshuis draait op volle toeren om samen met de gemeentelijke diensten een kwaliteitsvol lokaal sociaal beleid te voeren dat kansen geeft aan alle burgers, ook aan sociaal-zwakkere mensen. Tegen de
achtergrond van de stijgende armoede en de asielcrisis werden recent
een aantal nieuwe acties op het getouw gezet om het sociaal werk te
versterken.
Zo is er het project ter bestrijding van de kinderarmoede, met verschillende speerpunten. De Kortenbergse lagere scholen worden ondersteund via de Kubusklasjes, waarin vrijwilligers, onder leiding van een
maatschappelijk werker, na schooltijd kwetsbare kinderen opvangen en
ondersteunen in hun schoolwerk en het verwerven van de Nederlandse
taal.
Een andere speerpunt is het verlagen van de drempels in vrije tijd door
gezinnen in armoede aan te moedigen om deel te nemen aan jeugdwerk, sport en cultuur. Een derde pijler is de opvoedingsondersteuning
waarbij families met jonge kinderen en alleenstaande ouders in moeilijkheden zeer intensief worden opgevolgd op verschillende levensdomeinen.
Nieuw is ook de tweewekelijkse inloopactiviteit ‘Dolle Dinsdag’ met
vorming, groepswerk en animatie in het Dienstencentrum in OC
Berkenhof, waar ook een voedselbedeling aan gekoppeld is. Dankzij de
gulle schenkingen van een naburig grootwarenhuis kunnen gezonde
en verse voedseloverschotten worden bedeeld aan cliënten van het
Welzijnshuis. De voedselbedeling is ook een leerproject waarbij deze
cliënten zelf verantwoordelijkheid en taken opnemen in de organisatie.

Het Welzijnshuis investeert in de maatschappelijke integratie van mensen die dreigen uit de boot te vallen. Via arbeidstrajectbegeleiding
worden cliënten toegeleid naar een aangepaste job of een vooropleiding. Sommige mensen zijn ongeschikt voor de arbeidsmarkt, omwille
van gezondheidsredenen of zware psycho-sociale problematieken.
Voor deze mensen wordt gezocht naar gepaste hulpverlening en sociale
activering onder de vorm van vrijwilligerswerk. Om de arbeidstrajectbegeleiding te versterken sloot het Welzijnshuis recent een samenwerkingsovereenkomst af met IGO Leuven. Twee dagdelen per week is de
arbeidstrajectbegeleider van IGO aanwezig op de sociale dienst om
cliënten te screenen en verder te helpen in hun zoektocht naar een job
of opleiding.
Naast de arbeidstrajectbegeleider is er ook een jurist van IGO Leuven
die gratis juridisch advies verstrekt aan de inwoners.
Ook de asielcrisis heeft gevolgen voor Kortenberg. Het Lokaal
Opvanginitiatief dat asielzoekers opvangt en materieel helpt, verhoogde onlangs de capaciteit van 11 naar 22 bedden. Het aankomende
spreidingsplan van de federale regering zal er allicht toe leiden dat er
nog een aantal extra opvangplaatsen zullen worden voorzien. De hulp
en begeleiding van de asielzoekers wordt verzorgd door een maatschappelijk werker, die samen met vrijwilligers uit het Wegwijs-project
de nieuwkomers oriënteert naar Nederlandse lessen, vrije tijd, onderwijs en andere instanties.
Meer info
•
•
•
•

Wenst u meer info over het aanbod van het Welzijnshuis?
Wenst u contact met een maatschappelijk werker?
Wenst u meer info over vrijwilligerswerk bij het Welzijnshuis?
Wenst u voedsel te schenken aan het Welzijnshuis?

F Kijk

op www.welzijnshuiskortenberg.be, mail naar
welzijnshuis@kortenberg.be of bel naar 02 755 23 20. Of kom langs
bij het Welzijnshuis, De Walsplein 30, Kortenberg tijdens de openingsuren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot
11.45 u. en op maandag ook van 17 tot 19 u.
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DAG VAN DE ZORG
Op zondag 20 maart staan de deuren van de serviceflats Dry Coningen
(Leuvensesteenweg 190, Kortenberg) en dagverzorgingshuis NOAH
(dagopvang voor senioren) voor u open! Breng een bezoekje tussen 14
en 18 u.

U wordt getrakteerd op enkele lekkernijen. Voor de kinderen is er kinderanimatie.

Dienstencentrum
VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING
Alles heeft een begin en een einde, ook het leven. Soms gebeuren er
onverwachte dingen: u wordt ernstig ziek, u hebt een ongeval met
ernstige gevolgen of u wordt gewoon een dagje ouder en u wilt weten
hoe het laatste stukje van uw leven geregeld kan worden.
Tijdens dit infomoment legt een medewerker van het
CM-Thuiszorgcentrum enkele termen uit zoals wilsverklaring, euthanasie, vertrouwenspersoon, ... Er wordt stilgestaan bij het belang van
nadenken en praten over het levenseinde. Daarnaast wordt er ook
informatie gegeven over het wettelijk kader, de wet betreffende de
rechten van de patiënt, de wet betreffende het recht op palliatieve zorg
en de euthanasiewetgeving. U krijgt op het einde een mapje mee met
adressen waar u terechtkunt voor meer informatie.

Maandag 7 maart van 19.30 tot 21.30 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
Gratis
Inschrijven vóór 4 maart via dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224

Zoeklicht · Kortenberg
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DE NOTARIS OP BEZOEK: ERFENIS
EN SCHENKING
Er is pas sprake van een erfenis of nalatenschap nadat iemand officieel
overleden is verklaard. Voor dit tijdstip kan niemand zijn rechten uitoefenen op een potentieel erfdeel. Kinderen kunnen zich ook niet verzetten
tegen schenkingen die hun ouders doen zolang ze in leven zijn. Een
schenking is een overeenkomst waarbij de schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van de
begiftigde en waarbij de begiftigde dit goed aanvaardt.
Als u graag meer wilt weten over een erfenis en een schenking, dan is dit
het ideale infomoment voor u.
Dinsdag 15 maart van 13.30 tot 15 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
Gratis
Inschrijven vóór 14 maart
via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224
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POWERPOINT: EEN MOOIE
PRESENTATIE OF FOTOSHOW MAKEN
Een presentatie is bedoeld als hulpmiddel bij een
voordracht of uiteenzetting over bijvoorbeeld uw
laatste reis. Ze bevat tekst die wordt aangevuld
met foto's, grafieken, links naar websites, enzovoort. Al die elementen worden tijdens de cursus
aangeleerd.
Tijdens uw voordracht of uiteenzetting wordt de presentatie meestal met
de hulp van een beamer geprojecteerd op een scherm of muur, of u kunt
deze voor familie en vrienden afspelen op uw tv. Presentaties zijn heel
nuttig bij vergaderingen, maar kunnen evengoed en met zeker zoveel
succes gebruikt worden in het dagelijkse leven.
Opgelet: om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet u de nodige
basiskennis hebben om met een computer te werken.
Maandag 7, 14, 21 en 28 maart 2016, telkens van 9 tot 12 u.
Lokaal: Harmonie
Maximaal 12 deelnemers
€ 53,50, gebruik computer en koffie inbegrepen
Inschrijven vóór 5 maart via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224

Drugs- en alcoholpreventie
PASSIEF ROKEN, WAT DOET DAT MET UW KIND?
DOE DE TEST!
Bron: Logo Oost-Brabant
Rookt u wel eens binnen in huis? Wanneer de kinderen naar school zijn?
Doet u dat dan onder de dampkap of bij het open raam? Weet dan dat binnen roken eigenlijk nooit oké is.
Ook al is de rook weg, de giftige stoffen blijven in huis. Ze blijven lang in de
lucht en zetten zich overal op vast. U ziet en ruikt ze niet altijd, maar ademt
ze wel in.
Kinderen en tabaksrook
Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke stoffen die in tabaksrook
zitten. Hun longen en afweersysteem zijn nog in ontwikkeling. Ze hebben
kleinere luchtwegen en ademen sneller dan volwassenen. Daardoor nemen
ze meer giftige stoffen op. Gevolg? Meer kans op astma, longontstekingen,
oorontstekingen, hoesten...

Test uw kennis over passief roken
Ontdek op www.nooitbinnenroken.be hoe sigarettenrook zich in uw woning
verspreidt en wat de gevolgen zijn. Leer hoe u uw huis rookvrij houdt en
waarom u beter nooit in de auto rookt. Test uw eigen kennis met een korte
quiz.
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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.
Snelheidsmetingen december en januari
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
266

V85*

% overtredingen

50 km/u.
52 km/u.
6%
Dorpelstraat (beide richtingen)
50 km/u.
988
57 km/u.
15 %
Kerselarenstraat (beide richtingen)
50 km/u.
Kouterstraat (beide richtingen)
2.359
59 km/u
24 %
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in januari snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 22,3 % overtredingen vastgesteld.

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

GEZOCHT:
VRIJWILLIGE BURENBEMIDDELAAR

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Kortenberg en Herent zijn op
zoek naar vrijwilligers die zich willen
inzetten als burenbemiddelaars. Als
burenbemiddelaar begeleidt u buren
naar een oplossing voor kleine conflicten of opgehoopte spanningen
en problemen die de sfeer of de leefbaarheid in een wijk negatief kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld: geluidsoverlast, geurhinder, beledigingen, overhangende takken).
• Gelooft u dat conflicten tussen buren via bemiddeling kunnen
worden opgelost?
• Bent u sociaal en communicatief aangelegd?
• Voelt u zich geroepen om een persoonlijke en belangeloze bijdrage te leveren?
Dan wil de provincie u hiervoor graag opleiden. De dienst maatschappelijke veiligheid van de provinciegouverneur Vlaams-Brabant organiseert in april/mei 2016 een opleiding in de methodiek van (buren)
bemiddeling in de bestuursschool PIVO te Asse (Relegem). Deze opleiding van 6 dagen (5 opleidingsdagen en 1 oefen- en informatiedag)
is gratis voor vrijwilligers en doorverwijzers die wonen of werken in

Vlaams-Brabant. De opleiding vindt plaats op
14, 15, 21, 28 en 29 april
(telkens van 9 tot 17 u.)
en een oefendag op 26
mei (van 9 tot 16 u.).
Bent u geïnteresseerd in deze vorming, schrijf u dan snel in via
mail op burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.
Voorafgaand aan de opleiding is er een verkenningsgesprek waarin de
wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst. U ontvangt dan ook
meer informatie over de opleiding en de werking van de dienst burenbemiddeling.
Na een geslaagde opleiding kunt u worden ingezet als burenbemiddelaar. U kunt kiezen om actief te zijn in (een) gemeente(n) waar een
lokaal bemiddelingsproject bestaat (zoals Kortenberg en Herent) en/of
om u aan te sluiten op het provinciaal netwerk.
Neem ook een kijkje op de website www.vlaamsbrabant.be (Burenbemiddeling) en www.vlaamsbrabant.be/pivo (Bestuursschool / Vaardigheden).

JANUARI IN BEELD
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2

1

3

1	
Op de eerste dag van het nieuwe jaar nodigde het gemeentebestuur van Kortenberg de sportkampioenen uit voor een gepaste huldiging. Deze
huldiging vond plaats in het mooie decor van de Oude Abdij Kortenberg. Er konden vele Vlaamse, nationale en internationale titels worden
bekroond. De onlangs veel te vroeg overleden Shanty Houthuys, lid van volleybalclub Sterko, kreeg postuum de Kortenbergse trofee voor
Sportverdienste. Op de foto, van links naar rechts: Lukas Malezsewski (Kalas Cycling Team 99 Schriek), Francis Peeters (gemeenteraadslid),
Adham Soliman (Karate Club Samoerai Leuven), Bart Nevens (schepen), Charlotte Westhof-Jacobs (Ambitious Pro Gymnastics), Nicolas Escedi
(Karate Groot-Kortenberg), Timo De Backer (Wild Gym), Léon De Wulf (voorzitter Sportraad), Koen Van Roey (gemeenteraadslid), Ann Vannerem
(schepen), Honorée Rovers (Everbergse Badmintonclub), Jade Nachez (Karate Groot-Kortenberg), Birgen De Graeve (Brabant East Swimming
Team), Marie Millet (Karate Club Samoerai Leuven), Chris Taes (burgemeester), Ilka Joly, Rosette Verheyden, Carine Devisscher en Jacques Bollens
(Atletiekclub Kortenberg).
2	
Op woensdagnamiddag 6 januari genoten 15 kinderen van het voorleesmoment ‘Als het doek opengaat …’ in de Bib. Iedere eerste woensdag
van de maand vindt in de Bib van 14 tot 15 u. een voorlees- en knutselmoment plaats.
3	
Een tweehonderdtal bezoekers van het Dienstencentrum en afnemers van thuisdiensten genoten op vrijdag 29 januari in GC Colomba van een
gezellige feestmaaltijd georganiseerd door het Welzijnshuis.
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

JEUGDBOEKENWEEK IN DE BIB

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

INSCHRIJVINGEN VAKANTIEINITIATIEVEN ZOMERVAKANTIE

Dat kinderen graag spelen is geen geheim.
En spelen zullen ze zeker doen tijdens de
Jeugdboekenweek!
Met als slogan 'Weg van de stad' maken
de kinderen spelenderwijs kennis met fijne
boeken, maar keren ze ook de Bib ondersteboven en richten ze hun blik
op de kleine en grote wereld...
Van zaterdag 5 tot zondag 20 maart kunnen kinderen van 6 tot 12
jaar het affichespel in de jeugdafdeling van de Bib komen spelen.
Blijf je het liefst vér weg van de stad of ben je wég van de stad? Waar
woon jij? In een drukke straat? Op een rustig plekje? Ken je iemand aan
de andere kant van de wereld?
Verzamel aan de hand van leuke opdrachten onderdelen om je eigen
avatar te maken.
Nog niet voldoende gespeeld? Geen nood, want naast het affichespel
in de Bib bestaat er ook een online spel (kijk snel op www.jeugdboekenweekindebib.be). Het spel kan je spelen tot na de paasvakantie.
Van zaterdag 5 tot zondag 20 maart, tijdens de openingsuren van de Bib
Bibliotheek Kortenberg
Info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90
Jeugdboekenweek is een initiatief van Iedereen Leest.
Iedereen Leest wordt gesteund door het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Als de schooldeuren gesloten zijn, neemt de vakantiewerking van de gemeentelijke vrijetijdsdienst het roer in handen. In de vakantiewijzer vind
je een overzicht 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 of je kan deze op de website
consulteren www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod/Paasvakantie of Zomervakantie).
Voor de zomervakantie kan je inschrijven vanaf zaterdag 5 maart
om 10 u. De inschrijvingen voor de paasvakantie lopen nog. Je kan je
kind inschrijven indien er nog plaatsen vrij zijn.
Inschrijven doe je via www.kortenberg.grabbis.be.
Om alles vlot te laten verlopen maak je best op voorhand al een gezinsaccount aan.

Meer info:
vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 85
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(De Bib i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg en
Davidsfonds Erps-Kwerps/Kortenberg)

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

FIETSSCHOOL VOLWASSENEN :
LEREN FIETSEN

Heb je nooit leren fietsen? Heb je al lang
niet meer gefietst?
Ben je bang om in het drukke verkeer te
fietsen? Dan is dit iets voor jou!
Samen met begeleiders leer je op je eigen tempo fietsen in 10 lessen.
Je kan je eigen fiets gebruiken. Heb je
geen eigen fiets, geen nood! Tijdens
deze lessen kan je fietsen van de fietsschool Vlaams-Brabant gebruiken.

Parking site Colomba
Elke dinsdag en donderdag tussen 15 maart en 14 april
Telkens van 19 tot 21 u.
€ 10
Maximum 20 deelnemers
Info en inschrijvingen: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

GEMEENTEBESTUUR

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS: ER IS GEEN
‘SLECHT’ BIER, SMAKEN VERSCHILLEN
Lezing door ir. Rudy Janssens
Thuisbrouwer Rudy Janssens maakt je
wegwijs in de wondere wereld van het
brouwen. Hij schetst de geschiedenis
van het brouwen en heeft het over de rol van de overheid en de
technologie daarin. Daarnaast focust hij op de recente populariteit van microbrouwerijen en thuisbrouwen. Je maakt kennis met
alle elementen van het brouwproces en krijgt inzicht in de mogelijkheden van het (thuis)brouwen.
Met ‘smaak’ als thema van de Nacht van de Geschiedenis mag een
‘productconfrontatie’ niet ontbreken en kan je de verkregen informatie al proevend toetsen aan de praktijk.

(Sportdienst i.s.m. Sportregio Dijle- & Hageland)
GEMEENTEBESTUUR

INFOSESSIE JE LEVEN LANG FIT!

Wil je meer bewegen, afslanken, meer
energie, een gezond
voedingspatroon
creëren, omgaan
met stress, positiever denken, ... kortom veranderen? Dan zal je iets moeten doen! Maar hoe? En wat?
In deze uiteenzetting op maandag 21 maart leer je hoe je lichaam en
geest werken. Je krijgt er een dosis aan tips en inzichten mee die duidelijk zijn en waarmee je makkelijk en onmiddellijk aan de slag kan. Je
zal geïnspireerd worden om op weg te gaan naar een gezonder, slanker,
energieker, fitter en langer leven!
De spreker, Hilde Vreys, is personal trainer en coach. Het is haar missie
om zo veel mogelijk mensen te inspireren, te motiveren en op weg te
helpen naar een gezonder en optimaler leven.
Maandag 21 maart van 19.30 tot 22 u.
GC De Wildeman – zaal De Nok, Schoolstraat 15 te Herent
Gratis
Graag vooraf inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Dinsdag 22 maart om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
€ 5 (proeven inbegrepen)
Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be
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(Cultuurdienst)

(De Bib i.s.m. Afrika Filmfestival 2016)
GEMEENTEBESTUUR

FILMVOORSTELLING IN DE BIB:
‘TIMBUKTU’

Regie: Abderrahmane Sissako (Frankrijk – Mauritanië, 2014 – 93 minuten)
Met: Ibrahim Ahmed, Abel Jafri en Toulou Kiki
Op vrijdag 25 maart wordt de reeks maandelijkse filmvoorstellingen
in de Bib afgerond met ‘Timbuktu’, vorig jaar genomineerd voor de Oscar voor beste buitenlandse film en winnaar van zeven Césars, waaronder die voor beste film en beste regie.
De herder Kidane en zijn familie wonen in de duinen niet ver van de oude
Malinese stad Timbuktu. Hun vredige leven wordt abrupt verstoord door
een confrontatie met de jihadisten die een terreurregime in de stad gevestigd hebben.
Reserveer snel je gratis plaatsen!
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.
(De film is niet toegelaten voor kinderen onder de 16 jaar.)

GEMEENTEBESTUUR

GESTRAND: DEELNEMERS GEZOCHT

Cultuurmarkt voor amateurkunstenaars en
andere schipbreukelingen
Ben je creatief bezig in je
vrije tijd? Voel je je als een
vis in het water als je met
je werk naar buiten kan komen? Geen schrik voor natte
voeten? Dan ben jij de geschikte deelnemer voor deze
gezellige cultuurmarkt die
helemaal in het teken staat
van zon, zee en strand!
‘Gestrand’ is een cultuurmarkt op pinkstermaandag, 16 mei. Kunstenaars
worden uitgenodigd om
hun werken te exposeren in
de tuin van de pastorij, het
pastorijgebouw en de kerk van Meerbeek. Het geheel van locaties wordt voor
de gelegenheid aangekleed tot een zomers strand.
Schilderijen, beeldhouwwerken, kaarten, kledij, accessoires, keramiek, kaarsen, illustraties, decoratie,… alles wat handgemaakt is, is welkom op deze
dag. Maar ook als muzikant, toneelmaker, stand-upcomedian, straatartiest,
... krijg je een podium om je kunnen te tonen. Of heb je interesse om een
workshop of demonstratie te geven binnen jouw discipline? Top!
Wat wordt er van jou verwacht als je deelneemt:
•

Je hebt eigen werk om tentoon te stellen/aan te bieden;

•

Je kan op 16 mei de hele dag aanwezig zijn;

•

Je bent verantwoordelijk voor de inkleding van jouw stand of locatie;

•

Je wordt mee ambassadeur van het evenement;

•

Je kan eventueel een workshop of demonstratie aanbieden.

Vijf vakjes aangevinkt? Schrijf je dan zeker in als deelnemer via het formulier
op www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Cultuur) vóór 31 maart.
Vele beekjes maken een groot water!

Vrijdag 25 maart om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Gratis
Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

Maandag 16 mei
Pastorijtuin en kerk, Sint-Antoniusstraat, Meerbeek
Inschrijven als deelnemer: www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Cultuur)
Info: cultuur@kortenberg.be – 02 755 22 83
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

BUURTFEESTEN IN DE LIFT

Er leeft heel wat in Kortenberg. Het toenemend aantal buurtfeesten bewijst dat mensen mee willen bouwen aan een aangenaam buurtklimaat.
Een buurtfeest is de ideale manier om je buren beter te leren kennen.
Voor een gemeente met veel inwijkelingen zoals Kortenberg is het ook
een kans om de integratie van nieuwkomers in de lokale gemeenschap
te bevorderen.
Het gemeentebestuur vindt dan ook dat buurtcomités net zoals de vele
verenigingen voldoende gemeentelijke ondersteuning verdienen. Zo kan
er voor één feest per jaar een subsidie van € 125 aangevraagd worden.
Hiernaast kan je ook een beroep doen op logistieke steun zoals tafels en stoelen.
Let wel, voor de organisatie van een buurtfeest moet je op voorhand een evenementenaanvraag doen. Dit kan via de gemeentelijke website www.
kortenberg.be (Vrije Tijd / Reglementen en aanvragen).
Will je ook graag nieuw leven blazen in je buurt, neem dan gerust contact op met de cultuurdienst op het nummer 02 755 22 83 of cultuur@kortenberg.be

(vtbKultuur Kortenberg)

JOHANNES-PASSION (BACH) DOOR HILDEBRANDT CONSORT
Dominicanenkerk Brussel (met bijna gratis busvervoer)
Hildebrandt Consort brengt Bachs verklanking van Christus' lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes in een intieme bezetting van 9 zangers en
barokorkest. De Johannes-Passion belicht met haar directe, interactieve recitatieven tussen de evangelist en het koor, de contemplatieve aria's en de
beschouwende koralen alle facetten van de menselijke geest en ziel. Het werk ontvouwt zich als een meesterlijk architecturaal plan en voert de luisteraar naar compositorische, structurele en dramatische hoogten. Bach schiep in 1724 met zijn Johannes-Passion een mijlpaal waaraan luisteraars
en kunstenaars zich tot op de dag van vandaag laven.
Wouter Dekoninck, artistieke leiding - Kevin Skelton, evangelist - Joris Stroobants, Christus.

Vrijdag 4 maart van 18.45 tot 23 u.
OC Berkenhof
€ 30, leden betalen € 25
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, Johannes-Passion op de
beste plaatsen in de Dominicanenkerk
Meer info: 02 759 84 66, 0475 31 57 29,
guido.craps@vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/kortenberg
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(Circusstreken)

(Kortrock)

CIRCUSVOORSTELLING VAN CIRCUSSTREKEN

KORTROCK STRIKT MAURO

Graag verwelkomt Circusstreken jullie op een nieuwe circusvoorstelling
op zaterdag 5 maart om 19 u. in OC
Oud Gemeentehuis te Everberg.
Ongeveer 40 kinderen en jongeren
volgen wekelijks circuslessen bij
Circusstreken. Die avond tonen ze
graag hun knapste kunsten aan het
publiek: jongleren, diabolo, ballopen,
eenwieleren, acrobatie, goochelen, clownerie, … en nog zoveel meer
spektakel!

Inkom: vrije bijdrage.
Zin om te komen kijken? Graag een mailtje vooraf naar
circusstreken@hotmail.com
Meer informatie op de website: www.circusstreken.be

Op zaterdag 5 maart kan je vanaf 20.30 u. terecht in OC Berkenhof
voor een nieuwe editie van Kortrock.
Met enige fierheid kan Kortrock aankondigen dat zanger/gitarist Mauro Pawlowski de muzikale avond zal afsluiten. Mauro is ondertussen
uitgegroeid tot één van de meest talentvolle Vlaamse muzikanten van
zijn generatie.
De meesten kennen hem nog van de legendarische band Evil Superstars waarmee hij in 1994 Humo's Rock Rally won. Ondertussen is hij
sinds 2004 bandlid bij één van de grootste, zo niet dé grootste Belgische rockband dEUS.
Kaarten kosten in voorverkoop 5 euro en aan de kassa 8 euro.
Meer info: www.kortrock.be

(PVDA Kortenberg)

DE 6 VAN MOLENBEEK
Zes voorstellen om jihadistische radicalisering aan te pakken
Na de aanslagen van Parijs kondigde de regering in het parlement 18 maatregelen
aan in de strijd tegen het terrorisme. Daadkracht en spierballentaal rolden over de
parlementaire tribunes.
Ook de PVDA veroordeelt elke vorm van terrorisme. Maar extremisme en terrorisme
kunnen niet worden aangepakt zonder de internationale politiek en maatschappelijke
problemen mee in beschouwing te nemen. Het is onaanvaardbaar dat jongeren jihadstrijders worden. Als we dat willen tegengaan, moeten we simplistische oplossingen
vermijden. Er zijn geloofwaardige voorstellen.
Dirk De Block, gemeenteraadslid in Molenbeek en voorzitter van PVDA Brussel, presenteert zes voorstellen voor de aanpak van radicaliserende jongeren.
Dinsdag 8 maart om 20 u.
OC De Zolder
Gratis
Info: kortenberg@pvda.be
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(Lionsclub Kortenberg Hertog Jan)

(Femma Kortenberg)

GENIETERS WE, HIERVOOR
KOM JE UIT JE ZETEL!

SPORT@YOUR PLACE!

Met het ‘Genietersweekend’ wil de Lionsclub
haar budget voor sociale werken uitbreiden
om zo meer minderbedeelden in de omgeving te kunnen helpen. Het gaat dan zowel
om sociale instellingen, lokale inwoners, klanten van het Welzijnshuis als
éénmalige projecten.
Het Genietersweekend, dat is:
•
•
•

Een tentoonstelling van zes kunstenaars
Proeverij van enkele uitzonderlijke zomerwijnen
Een diepere kijk in de wereld van het leder

Zes kunstenaars hebben hun steun toegezegd en staan een deel van hun
opbrengst af voor het goede doel:
•
•
•
•
•

Rainir Boidin, kunstschilder - www.rainir-boidin.com
Jo Deblieck, beeldend kunstenaar, marmer
Ann Van Hoey, keramiek - www.annvanhoey-ceramics.be
Katrien Van Wambeke, juwelen - www.katrienvanwambeke.be
Guido Verhaeghe, kunstschilder - www.portaelskring.be/werkende_
leden/guido_verhaeghe.htm
• Linda Vermeiren, kunstschilder - www.axelart.be/paintings.html
Daarnaast kan je tijdens je bezoek een selectie zomerwijnen proeven die je
ook ter plaatse kan aankopen en direct meenemen. Lions Kortenberg heeft
door de jaren heen een sterke reputatie opgebouwd wat betreft het wijnaanbod.
Dit alles vindt plaats in de winkelruimte van meubelwinkel Stolz. Hun medewerkers zullen op regelmatige tijdstippen een uitleg geven over het maken
van leder, kwaliteitsverschillen, herkenbaarheid, gebruik, onderhoud, enzovoort.
Kunst, wijn en leder, een ideale mix om te genieten!
Zaterdag 12 en zondag 13 maart van 10 tot 18 u.
Meubelwinkel Stolz, Leuvensesteenweg 80, Kortenberg
Info: www.lionskortenberg.be

Je hoeft je niet altijd naar een
sporthal of fitnesscenter te verplaatsen om aan sport te doen.
Sporten kan je thuis, op je werk
of in je onmiddellijke omgeving.
Weinig tijd of onregelmatige
werkuren? Sporten kan je tijdens
je dagelijkse bezigheden of als je
enkele minuutjes vrij hebt.
Op donderdag 17, 24 en 31 maart leer je oefeningen om je rug en buik
en bekkenbodem te versterken, je schouders en nek te ontspannen en
je armen en benen te versterken (wat ook je rug ten goede komt!).
Je leert in je omgeving kansen te zien om extra te bewegen zonder dat
dit veel moeite kost. Je leert op een rugvriendelijke manier heel wat
dagdagelijkse taken uit te voeren.
Geen excuses meer!
Schrijf je in voor Sport@yourplace (letterlijk: sport bij jou thuis ) en ontdek talrijke mogelijkheden om te bewegen in je dagelijkse omgeving.
En vergeet niet: elke minuut bewegen maakt een verschil!

Donderdag 17, 24 en 31 maart van 20.30 tot 21.30 u.
GC Colomba, kleine zaal
Inschrijven op femma.kortenberg@gmail.com of
www.femma.be/nl/groep/kortenberg
Deelname: Femma-leden € 15,
niet-leden € 22 (€ 6 en € 9 per les)
Betaling vóór 10 maart op Femma-rekening:
BE11 7343 4922 3348
Meer info: Myriam Van Tricht 0485 35 97 97

(Basisschool de Klimop Erps-Kwerps)

PASTAFESTIVAL
Op zaterdag 19 maart tussen 17.30 en 20.30 u. is iedereen welkom op het Pastafestival van Basisschool de Klimop. Er worden lekkere gerechten geserveerd en die avond hoeft niemand te koken!
De Klimop presenteert een rijk gevuld buffet dat met liefde voor de school bereid is!
Je vindt het restaurant in de Polyvalente zaal te Erps-Kwerps.
Bestellingen kunnen via de school op het telefoonnummer (of fax) 02 759 64 59
of via deklimop@kortenberg.be
Meer info: www.deklimop.net
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(Universitair Psychiatrisch Centrum Kortenberg)

MOVIEBLUES: FILMPROGRAMMA 2016
MovieBlues is een reeks films die gratis aangeboden worden in het Universitair Psychiatrisch Centrum in Kortenberg.
Bedoeling is een brug te slaan tussen ‘binnen en buiten’ en te komen tot meer openheid en correcte beeldvorming binnen
de geestelijke gezondheidszorg. Dit jaar gaat het project MovieBlues ook voor de eerste keer een samenwerkingsverband
aan met verschillende partners.
De films worden steeds ingeleid door deskundigen ter zake. Achteraf kan je nog napraten bij een fair trade drankje.
MovieBlues als partner van Kunst in de Steigers
Op zaterdag 12 maart om 19.30 u. in de Sint-Jacobskerk van Leuven:
‘Der Himmel über Berlin’
Regisseur Wim Wenders neemt de kijker aan de hand van twee engelen mee op een reis door het Berlijn van de jaren ’80,
nog in opbouw, maar ook nog verscheurd door de Muur. Door de filosofische en literaire voice-overteksten wordt dit een mooie, poëtische en stijlvolle
film. Wenders probeert het positieve in de mens te laten zien.
Het leven is vergankelijk dus laat ons er het beste van maken…
MovieBlues in samenwerking met Afrika Film Festival
Op woensdag 6 april om 20 u. in het Universitair Psychiatrisch Centrum:
‘N – The Madness of Reason’
Van Peter Krüger, die via een ongewoon personage een zekere geestesgesteldheid wilde analyseren; een manier van denken en gedragen die representatief is voor de Westerse idealen.
MovieBlues & 25 jaar Sint-Maarten (dagactiviteiten- en ontmoetingscentrum voor volwassenen)
Op donderdag 28 april om 20 u. in het Universitair Psychiatrisch Centrum:
‘Harold and Maude’
En dan verder de ‘gewone’ MovieBlues:
• op woensdag 22 juni: ‘Inside Out’
• op woensdag 12 oktober: ‘Still Alice’
• op woensdag 14 december: ‘Winter Sleep’
Telkens om 20 u. in het congrescentrum van het Universitair Psychiatrisch Centrum, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg.
(vtbKultuur Kortenberg)

MAROKKO, BEELDREPORTAGE DOOR MICHEL DESMET
Marokko, op slechts 14 km van Europa (Gibraltar), staat letterlijk en figuurlijk het dichtst bij ons. De
islam is er ook niet zo draconisch als in het Midden-Oosten. Het is een land met een verscheidenheid
die maakt dat het onmogelijk onder één noemer kan worden gevat. Het is heerlijk en fascinerend om
Marokko, dat 23 keer zo groot is als België, in zijn geheel te gaan verkennen. Onbegonnen werk feitelijk, want je bent er nooit mee klaar. Er is niet
alleen de verscheidenheid van verbluffend mooie landschappen, zoals de drie Atlasketens, de vier woestijntypes, de Atlantische en de Middellandse
Zeekust en de diverse soorten architectuur. Fenomenen die allemaal in deze tweedelige slideshow aan bod komen, alsook de stedelijke bevolking
en de Berberstammen. Gekoppeld aan een even gevarieerd, zeg maar bewogen verleden, levert dat een cultuur op om U tegen te zeggen. Dat er
net als bij ons dingen fout gaan, in politiek, sociaal en economisch opzicht en dat, specifiek voor Marokko dan, de koning, behalve waanzinnig veel
geld, ook de almacht bezit, dat alles mag ons, graag geziene toeristen, niet beletten de mens, de gemiddelde Marokkaan, te zien als wat hij (zij) is:
vriendelijk, hulpvaardig en gastvrij. Wie Marokko bezoekt op de manier die het verdient, zal met een vloed aan positieve herinneringen thuiskomen.
Deze slideshow is hopelijk een eerste stap in die richting.
Vrijdag 18 maart van 20 tot 22.30 u.
OC Berkenhof
Deelname: € 6, leden betalen € 5.
Info: 02 759 84 66, 0475 31 57 29, guido.craps@vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/kortenberg
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(Curieus Kortenberg)

(Gezinsbond Kortenberg)

BUSUITSTAP NAAR GENT: BELGIË, WILLEM I
EN… GENT!

PAASEIERENRAAP

Met de lezing van Johan Op de Beeck
nog vers in het geheugen organiseert
Curieus Kortenberg een bezoek aan
de tentoonstelling 'Het verloren koninkrijk -Willem I en België' in het
stedelijk museum STAM te Gent.
Ook wordt het STAM zelf bezocht,
dat de geschiedenis van Gent op een
boeiende wijze evoceert.
Na een lekkere lunch wordt onder begeleiding van een gids nog een
mooie wandeling gemaakt in de pittoreske oude stadskern van Gent.

Zaterdag 19 maart van 8.30 tot 19 u.
Vertrek aan OC Berkenhof
€ 70, leden betalen € 60
Meer info: curieus.secretariaat@telenet.be of 0476 92 40 85

De Gezinsbond Kortenberg nodigt alle kinderen tot en met 9 jaar
uit, samen met papa en mama, opa en oma, op de Paaseierenraap
in de Oude Abdij te Kortenberg op zaterdag 26 maart. Je start om
10.30 u. met een lekkere paasbrunch in de abdij (met onder andere
koude gerechten, assortiment aan kazen, fruitsla, fruitsap, koffie of
thee, …) en om 11.30 u. kan je de paaseitjes zoeken die de paashaas
kwistig heeft rondgestrooid op het gras voor de abdij. Breng vast en
zeker je mandje mee!
Deelnameprijs voor de brunch met inbegrip van de paaseitjes:
€ 15 per volwassene, € 8 voor kinderen tussen 5 en 11 jaar, € 4 voor
kinderen jonger dan 5 jaar.
Het is ook mogelijk om enkel aan de paaseierenraap deel te nemen.
Leden betalen € 3 per kind, niet-leden € 5. Voor leden is er vanaf het
tweede kind € 1 korting per kind.
Inschrijven is verplicht vóór 21 maart via e-mail m.cappan@skynet.be
of in de brievenbus, Stationsstraat 40 te Kortenberg.
Deelname is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op
het rekeningnummer van de Gezinsbond BE86 7343 4906 8350.
Iedereen is welkom!

(Bonzaï)

WILLEM VERMANDERE: DE ZEVEN KRUISWOORDEN
Vertelmomenten afgewisseld met prachtige instrumentale muziek en gezongen liedjes
Naar aanleiding van het jaarthema ‘kijk eens door een andere bril’ ging Bonzaï op zoek naar een
artiest die je op een boeiende manier kan meenemen om eens door een andere bril naar Pasen te
kijken. Niemand minder dan Willem Vermandere komt hiervoor naar de kerk van Erps.
In een intieme en meditatieve voorstelling staat Willem Vermandere stil bij een aantal universele
thema's verbonden aan de periode rond Pasen.
Aan de hand van zeven ‘vertellementen’, krijgen we een inkijk in Willem Vermanderes ervaringswereld over levensvragen rond leven en dood, religie en maatschappij, geloof en de individuele mens,
zoektocht en twijfel. De legendarische zeven kruiswoorden dienen als zevenarmige kapstok om eens
ronduit zijn gedacht te zeggen over onze rijke Roomse 'roots', waar wij (bijna) allemaal uit voortkomen.
Zeven ‘vertellementen’ vol heimwee en opstandigheid, verbijstering en verrukking. ‘Vertellementen’
over die mens die daar tweeduizend jaar geleden hangt dood te gaan aan een kruis. Hoe kunnen wij
hem een beetje geloofwaardig weer tot leven wekken?
Met humor, tederheid en vooral veel verbeelding. En daar hoort natuurlijk ook muziek bij. Samen met
zijn twee muzikanten brengt Willem Vermandere een uniek samenspel van meditatieve teksten, eigen instrumentale muziek en enkele gezongen
liedjes.
Willem Vermandere neemt je met woord en muziek mee op sleeptouw en reikt je een 'andere bril' aan om de Goede Week en Pasen te beleven. Van
harte welkom!
Zaterdag 19 maart om 20 u. in de Sint-Amanduskerk te Erps.
Kaarten: € 13 (-18 jaar), € 15 (vvk), € 18 aan de kassa.
Kaarten bestellen kan via www.bonzaiwerking.be, per mail naar bonzai.kortenberg@gmail.com of aan de UiTbalie van de Bib.
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(Belgian Brick Children School Foundation)

LHASA - KATHMANDU, DE WEG NAAR DE
VRIJHEID
'Lhasa-Kathmandu, de weg naar de vrijheid' is een 'politieke'
roadmovie en auteursfilm die het verhaal brengt van de bewogen geschiedenis van Tibet. Een reis langs de hoogste bergpassen in de Himalaya in het land van het sneeuwluipaard. Parallel aan deze tocht wordt
gekeken naar het 'lamaïsme', de macht van de 'gelug'-sekte, de theocratie met de dalai lama aan het hoofd, de minder fraaie kant van het
verhaal. De Chinese invasie van Tibet in 1950, de vriendschap tussen
Mao en de dalai lama. De bezetting van Lhasa en de vlucht van de dalai
lama naar India. Ook de start van de vlucht naar de vrijheid voor duizenden Tibetanen. De moderne Chinese kolonisering van Tibet met zijn
positieve verwezenlijkingen, maar ook met de repressie en de schending van de mensenrechten. Wij volgen de weg naar de vrijheid over
het hoogplateau, de laatste ‘kora’ van de Tibetanen langs de flanken van
de Mount Everest en via de kloosters waar de pelgrims de gunst van de
Boeddha gaan afsmeken voor een behouden tocht. Religie speelt nog
altijd een belangrijke rol in Tibet, maar de filmmakers registreerden ook
de enorme veranderingen in de Tibetaanse samenleving.
De documentaire is een non-profit film, 83 minuten lang, met Nederlandse commentaar ingesproken door Peter Cremers en opgenomen
in hoge definitie. Deze film maakt deel uit van het pilootproject 'Brick
by Brick' en de opbrengst van de projecties en lezingen achteraf gaat
(Jump-up vzw)

KLEUTERINITIATIE ROPESKIPPING
Heb je wel eens van ropeskipping gehoord?
Dat is een acrobatische vorm van touwtjespringen, een leuke sport om vanaf 6 jaar te beoefenen!
Om met deze sport al even kennis te maken, richt
Jump-up vzw, de ropeskippingclub van Kortenberg, voor alle jongens en meisjes uit de derde kleuterklas (°2010) acht
initiatielessen in.
De lessen te Kortenberg vinden telkens plaats op maandag van 17 tot
18 u. in de minihal van GC Colomba en dit tussen 11 april en 6 juni
(behalve op 16 mei).
Op zaterdag kan je terecht in de Klimop, Kwerpsebaan 249 te ErpsKwerps van 9 tot 10 u. en dit tussen 16 april en 11 juni (behalve op
7 mei).
Voor acht lessen betaal je € 25, te betalen bij de eerste les. Inschrijven
kan je via www.jump-up.be, maar opgelet want de plaatsen zijn beperkt!

integraal naar de verdere uitbouw van de Brick Children School in de
vallei van Kathmandu.
De geschiedenis van het Tibetaanse volk zoals het nooit eerder is verteld. Een uitzonderlijk beeldverhaal zonder interviews maar met indrukwekkende beelden. Inleiding en nawoord door VRT-journaliste en
China-Tibet kenner Veerle De Vos en door MO-journalist en China-Tibet
kenner John Vandaele.
Zaterdag 26 maart om 15 u.
GC Colomba
Gratis
Info: www.brickbybrick.be
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(Gidsenbond Dijleland)

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND
De streekwandelingen zijn toeristische verkenningen in het Dijleland, deelregio van de Groene Gordel. Ze starten elke tweede en vierde woensdag
vanaf maart om 14 u. en duren ongeveer drie uren. Drie wandelingen van deze reeks worden herhaald op zondag en start om 14.30 u. Onder leiding
van een regiogids van de Gidsenbond Dijleland wandelen we elke keer in een ander dorp zodat alle deelgemeenten aan de beurt komen. De wandelingen zijn gratis. Stevig schoeisel is geen overbodige luxe daar de wandelingen soms door bos en veld lopen. Iedereen is steeds welkom!
Programma eerste helft 2016 :
WANNEER
WAAR
VERTREKPUNT
ADRES
9 maart

Tervuren

Sint-Katharinakerk

Kerkplaats, Duisburg

23 maart

Haacht

Sint-Jan Baptistkerk

Dorpsstraat 28, Tildonk

13 april

Overijse

Parking bij het Oude Klooster Maleizen

Terhulpensesteenweg 708, Overijse

17 april

Overijse

Parking bij het Oude Klooster Maleizen

Terhulpensesteenweg 708, Overijse

27 april

Steenokkerzeel

Sint-Martinuskerk

Vanheylenstraat, Melsbroek

11 mei

Kraainem

Sint-Pancratiuskerk

Arthur Dezangrélaan, Kraainem

25 mei

Keerbergen

Beeld De Zandjan

Gemeenteplein, Keerbergen

22 juni

Herent

Sint-Laurentiuskerk

Dorpsplein, Veltem

26 juni

Herent

Sint-Laurentiuskerk

Dorpsplein, Veltem

Meer info: Marilyn Meulemans - 0499 31 46 54

Jaks !

(Chiro Erps-Kwerps)

CHIRO ERPS-KWERPS VERWENT FIJNPROEVERS OP CHIRORESTAURANT

Kom op zondag 28 februari massaal genieten van de kookkunsten
van de keukenploeg van Chiro Erps-Kwerps en ontdek waarom alle
deelnemers aan het kamp altijd net ietsje dikker terugkeren dan dat ze
vertrekken! Tussen 11.30 en 14.30 u. kan je in de sporthal van

Erps-Kwerps genieten van het beste van de Belgische keuken van voorgerecht tot en met dessert! Laat je verwennen aan zeer democratische
prijzen en geniet ook van de topanimatie voor de kleinsten!
Hopelijk tot dan!
Smakelijke groeten,
Chiro Erps-Kwerps
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

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

Chirorestaurant

Chiro Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

www.chiro-ek.be

do 03/03/16 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

vrij 04/03/16 om 18:45

Johannes-Passion door
Hildebrandt Consort

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof (bus)

€ 30, leden € 25, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

van 05/03/16 tot
20/03/16

Jeugdboekenweek in
de Bib

De Bib

De Bib

02 755 22 90, bibliotheek@kortenberg.be,
http://kortenberg.bibliotheek.be

za 05/03/16 om 19:00

Circusvoorstelling

Circusstreken

OC Oud Gemeentehuis

Vrije bijdrage, www.circusstreken.be

za 05/03/16 om 19:00
en zo 06/03/16 om
14:30

10de Ropeskippingshow

Jump-up vzw

GC Colomba

€ 10, kinderen onder 11 jaar € 5,
info@jump-up.be, www.jump-up.be

za 05/03/16 om 20:30

Kortrock met Mauro als
afsluiter

Kortrock

OC Berkenhof

VVK € 5, kassa € 8, www.kortrock.be

zo 06/03/16 van 09:30
tot 12:00

Ochtendwandeling 10 km Wandelclub Witlooftrekkers
te Kortenberg

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

www.witlooftrekkers.be, 02 759 68 13

zo 06/03/16 om 11:00

nnNIAUWww

Gezinsbond Erps-Kwerps

Rusthuis Onze-Lieve-Vrouw
Lourdes, Dorpsplein 10, ErpsKwerps

€ 6, leden € 3,
gezinsbond.erpskwerps@gmail.com

zo 06/03/16

Middagconcert in Bozar

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: Station Kortenberg

€ 19, leden € 17, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

ma 07/03/16,
14/03/16, 21/03/16 en
28/03/16 van 09:00
tot 12:00

Powerpoint: hoe maak ik
een mooie presentatie of
fotoshow

Dienstencentrum

OC Berkenhof

€ 53,50, 0491 99 62 24,
dienstencentrum@kortenberg.be

ma 07/03/16 van 14:00 Uit wandelen
tot 16:00

KVLV Everberg

Parking, Gemeentehuisstraat
9, Everberg

02 757 27 78, gaby.leaerts@live.be,
www.kvlv-everberg.be, ook op 14/03, 21/03
en 28/03

ma 07/03/16 om 19:30

Vroegtijdige zorgplanning

Dienstencentrum i.s.m.
CM Kortenberg

OC Berkenhof

0491 99 62 24
dienstencentrum@kortenberg.be

di 08/03/16 van 18:00
tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Rusthuis Onze-Lieve-Vrouw
Lourdes, Dorpsplein 10, ErpsKwerps

nelly_410@hotmail.com,
kortenberg.rodekruis.be, ingang via nieuw
onthaal
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Wat

Organisator

Waar

Info

di 08/03/16 om 19:30

Heerlijke gerechten met
supergranen!

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

€ 12, leden € 8, 02 759 96 64,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg

di 08/03/16 om 20:00

De 6 van Molenbeek

PVDA Kortenberg

OC De Zolder

kortenberg@pvda.be

woe 09/03/16 om
15:00

Vorming hoorproblemen

Ziekenzorg Erps-Kwerps

De Klok, Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps

Gratis, 02 759 72 74

do 10/03/16 en di
22/03/16 van 19:30 tot
22:30

Veggieburgers, balletjes
en broodbeleg

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

€ 20, leden € 14, 02 759 98 60, 016 59 98 67,
jeanninegoens@hotmail.com,
boerjanc@gmail.com,
www.femma.be/groep/erps-kwerps

vrij 11/03/16 om 13:25

Geleide wandeling in de
Leuvense Kruidtuin

Femma Kortenberg

Vertrek: Craenenplein,
Kortenberg

€ 5, leden € 3, 02 759 54 64, femma.
kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg

za 12/03/16 en zo
13/03/16 van 10:00 tot
18:00

GenietersWE, hiervoor
kom je uit je zetel!

Lions Kortenberg

Stolz meubelwinkel,
Leuvensesteenweg 80,
Kortenberg

www.lionskortenberg.be

za 12/03/16 van 12:00
tot 14:00 en van 17:00
tot 21:00

Spaghettifestijn voor het
goede doel

Malagasy

OC De Zolder

€ 10, kinderen tot 12 jaar € 7,
info@malagasy.be, www.malagasy.be,
www.facebook.com/malagasy-vzw

zo 13/03/16 van 08:30
tot 17:00

Dagtocht 21 km te Redu

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

016 44 81 43, www.witlooftrekkers.be

ma 14/03/16 tot
20/03/16

Zwerfvuilactie

Milieudienst

di 15/03/16 van 13:30
tot 15:00

Dienstencentrum
De notaris op bezoek:
informatie over schenking
en erfenis

OC Berkenhof

0491 99 62 24,
dienstencentrum@kortenberg.be

van 15/03/16 tot
14/04/16, di en do van
19:00 tot 21:00

Fietsschool: volwassenen
leren fietsen

Sportdienst Kortenberg

GC Colomba

€ 10, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

di 15/03/16 van 20:00
tot 22:30

Nieuw-Zeeland,
wijn(proef)avond

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

€ 31, leden € 28, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkuluur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

woe 16/03/16 van
19:30 tot 22:30

Bloemschikken (Pasen)

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

€ 9, 02 757 02 51,
daniella.marguillier@gmail.com,
www.femma.be/groep/erps-kwerps

do 17/03/16 van 20:30
tot 21:30

Sport@your place

Femma Kortenberg

GC Colomba

€ 22, leden € 15, per les € 9, leden € 6,
0485 35 97 97, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg, ook op
24/03 en 31/03

vrij 18/03/16 om 20:00

Marokko, beeldreportage
door Michel Desmet

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

€ 6, 02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

za 19/03/16 van 8:30
tot 19:00

Busuitstap naar Gent

Curieus Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

curieus.secretariaat@telenet.be, 0476 92 40 85

za 19/03/16 om 17:30

Pastafestival

Basisschool de Klimop

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

02 759 64 59, deklimop@kortenberg.be,
www.deklimop.net

za 19/03/16 om 20:00

De zeven kruiswoorden
door Willem Vermandere

Bonzaï

Sint-Amanduskerk,
Dorpsplein1, Erps-Kwerps

€ 18, jongeren € 13, 02 757 12 43, 0472 22 57
00, bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be,

02 755 22 67 of duurzaamheid@kortenberg.be
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zo 20/03/16 van 08:45
tot 19:00

KnipoogDag Brussel,
cultureel stadsfestival

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

€ 42,50, leden € 32,50, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

di 22/03/16 van 19:30
tot 22:30

Bloemschikken

Die Blomme

OC Berkenhof

02 759 43 34, miafransen@telenet.be, woe
23/03/16 van 09:30 tot 12:30, van 13:30 tot
16:30, van 19:30 tot 22:30 en do 24/03/16 van
19:30 tot 22:30

di 22/03/16 om 20:00

Nacht van de
geschiedenis: Er is geen
'slecht' bier, smaken
verschillen

Davidsfonds Kortenberg/
Erps-Kwerps, de Bib,
Erfgoedhuis Kortenberg

De Bib

€ 5, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
http://kortenberg.bibliotheek.be

woe 23/03/16 van
18:00 tot 20:30

Bloedgeven

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

http://kortenberg.rodekruis.be

do 24/03/16 tijdens de
markt

Paashaas op de markt

Marktcommissie

De Walsplein, Kortenberg

vrij 25/03/16 van 20:00 Film in de Bib: Timbuktu
tot 22:00

De Bib

De Bib

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

vrij 25/03/16 van 20:00 KVLV Everberg maakt
tot 22:00
leuke libellen!

KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

0478 38 74 13 (bellen na 19 u. aub),
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be

za 26/03/16 om 15:00

Premiere 'LhasaKathmandu de weg naar
de vrijheid'

Belgian Brick Children School GC Colomba
Foundation

www.brickbybrick.be

van 29/03/16 tot
09/04/16

Paaseitjes in de Bib

De Bib

De Bib

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

do 31/03/16 van 13:45
tot 17:45

Dansnamiddagen

Senioren adviesraad i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

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

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Everberg
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

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

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de UiTdatabank.be.
(Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
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 februari gebeuren voor het aprilnummer, en ten
laatste op 25 maart voor het meinummer. Deze deadlines zullen strikt worden
toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek
en in tal van andere media.

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

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 83 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg,
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 april 2016.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 februari 2016 worden ingediend. Voorstellen voor het meinummer van Zoeklicht moeten ten laatste
op 25 maart 2016 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 2 maart 2016 om 10.30 u. op de tweede
verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

