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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
2-3 april: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
9-10 april: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
16-17 april: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
23-24 april: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
30 april - 1 mei: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef-
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
2-3 april: 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 4 april, van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Parcé van het Adminis-
tratief 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

Huisvuilkalender
Dinsdag 5 april: huisvuil
Vrijdag 8 april: papier en karton
Dinsdag 12 april: pmd en gft
Dinsdag 19 april: huisvuil
Dinsdag 26 april: pmd en gft
Vrijdag 29 april: snoeihout
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling? 
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Gratis fietsgraveren
Woensdag 6 april, 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 7 MAART 2016
• De gemeenteraad nam kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 

2014 van het Welzijnshuis (OCMW) van Kortenberg door de provincie-
gouverneur van Vlaams-Brabant.

• De gemeenteraad kende voor het werkingsjaar 2016 toelagen toe aan 
de sport-, jeugd- en cultuurraad, aan de verenigingsraden van iedere 
deelgemeente, aan de beheerraad Colomba en de erfgoedcommissie 
(elk 950 euro), aan het Erfgoedhuis (1.425 euro) en aan de werkgroep 
beeldende kunsten (2.325 euro).

• De gemeenteraad stelde het algemeen kader voor de bevorderings- en 
aanwervingsvoorwaarden en het profiel voor het ambt van directeur 
voor het gemeentelijk onderwijs in Kortenberg vast.

• De gemeenteraad besliste dat de dienstverlenende vereniging 
Interleuven van 1 april 2016 tot en met 31 december 2019 de 
gemeente exclusief zal begeleiden en ondersteunen bij toepassingen 
van het GIS (Geografisch Informatiesysteem) en met het inventarise-
ren en actualiseren van ruimtelijk situeerbare gegevens.

• De gemeenteraad besliste toe te treden tot het telecom-raamcontract 
van de Vlaamse Overheid om hierop indien nodig een beroep te kun-
nen doen voor de aankoop van vaste spraaktelefonie en marketing-
nummers, voor mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunica-
tie, en voor de levering van gsm’s, smartphones en PDA-toestellen.

• De gemeenteraad keurde het samenwerkingsprotocol met het auto-
noom provinciebedrijf VERA goed. De gemeente Kortenberg treedt zo 
toe tot een intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten 
Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Oud-Heverlee, Overijse,  Tervuren, 
Kraainem op het vlak van ICT en e-government.

• De gemeenteraad ondertekende een intentieverklaring van De Groene 
Vallei, waarbij een aantal gemeenten in de driehoek Brussel-
Mechelen-Leuven het landschappelijk potentieel van deze regio een 
nieuwe maatschappelijke impuls willen geven met respect voor de 
ecologische, economische, sociale en culturele elementen. Bedoeling 
is ook om verdere verstedelijking tegen te gaan. 

• De gemeenteraad keurde aanpassingen goed aan de overeenkomst 
met Aquafin over de afkoppeling van regen- en afvalwater. De aanpas-
singen betreffen de voorwaarden voor de keuringen van afkoppelings-
werken en het voorzien van toezichtputten. Deze nieuwe voorwaarden 
zullen retroactief worden toegepast op het project Vogelenzang en op 
het lopende project Negenhoek.

• Harold Vanheel werd door de gemeenteraad afgevaardigd als nieuwe 
kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van de I.W.V.B.

• De gemeenteraad keurde de opdrachtdocumenten en de raming voor 
het aanstellen van een ontwerper voor de vernieuwing en uitbreiding 
van OC Berkenhof goed. Het oude deel van OC Berkenhof zal gesloopt 
worden en er zal een nieuwbouw voorzien worden met een aantal 
nieuwe functies. De kostenraming voor de studieopdracht bedraagt 
121.000 euro inclusief btw.

• Bij de Vlaamse Overheid werd een aanvraag ingediend voor een bege-
leidingstraject voor het haalbaarheidsonderzoek voor de herbestem-
ming van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kortenberg.

• In de Vierhuizenstraat wordt op perceel sectie A nr. 115/c een strookje 
grond van 79 ca gratis afgestaan aan de gemeente Kortenberg om 
ingelijfd te worden in het openbaar domein.

• De gemeenteraad keurde het ontwerpdossier, de opdrachtdocumenten 
en de raming van het studiebureau Technum goed voor het uitvoeren van 
de wegenis- en rioleringswerken in de Negenhoek, Kapelle- en 
Edegemstraat, voor een bedrag van 1.219.127,57 euro inclusief btw.

• De gemeenteraad keurde de gunningswijze en de bestekken goed 
voor het onderhoud van de brandalarminstallaties en van de water-
ontharders van de gemeentelijke gebouwen, alsook voor de keuringen 
van de personenliften, van de hefwerktuigen, lasposten en dergelijke 
én voor de wettelijke controle van de veiligheidsverlichting. 

• De gemeenteraad keurde de opdrachtdocumenten, de raming en de 
gunningswijze voor de herinrichting van de onthaal- en snelbalie van 
het Administratief Centrum goed. De werken worden geraamd op 
84.700 euro inclusief btw.

• Sally Scheerens werd door de gemeenteraad aangesteld als gemeen-
telijk stedenbouwkundig ambtenaar.

• Ook volgende punten werden besproken: de stand van zaken van het 
accommodatieplan, subsidie voor bestaande en eventueel nog op te 
richten Buurt Informatie Netwerken (BIN), het onderhoud van voet- 
en fietswegen en pleinen, Vivaqua en De Watergroep, de vraag naar 
communicatie en een informatieronde voor de inwoners met betrek-
king tot het accommodatieplan.

Volgende gemeenteraad
Maandag 2 mei 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

Foto: Evgenia Belyaeva
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Burgerzaken

GEMEENTEBESTUUR
OP WELKE TOELAGEN HEBT U RECHT?

Hebt u het financieel wat moeilijker, dan kunt u rekenen op de gemeente. Er zijn een aantal toelagen waar u onder bepaalde voorwaarden van kunt 
genieten. We zetten ze hier op een rijtje:

TERUGBETALING TELEFOONKOSTEN
Wat?
De tussenkomst bedraagt maximaal 30 euro per jaar. Ze wordt niet 
(meer) verleend als de begunstigden genieten van een identieke  
tussenkomst vanwege één of ander publiek- of privaatrechtelijk  
organisme.

Komt u in aanmerking?
Ja, als u 
1)  op 1 januari 2015 ingeschreven was in het bevolkingsregister 

van de gemeente Kortenberg,
2) van het sociaal telefoontarief geniet en u 
 a) de leeftijd van 70 jaar bereikt had op 31 december 2015, of 
 b)  gehandicapt bent (66% blijvend gehandicapt) en ten volle 18 

jaar was op 31 december 2015.

Hoe aanvragen?
• In de maand april (aanvragen die later binnenkomen, wor-

den niet in aanmerking genomen)
• Op voorlegging van de nodige bewijsstukken (telefoonfactuur 

waarop duidelijk wordt vermeld dat u recht hebt op het sociaal 
telefoontarief ). 

• Als het de eerste keer is dat u een aanvraag indient, komt u langs 
bij de dienst Burgerzaken om uw dossier in orde te brengen. 

• De volgende jaren volstaat het uw eerste factuur van het jaar voor-
afgaand aan de aanvraag op te sturen –dit jaar is dat dus de eerste 
factuur van 2016. Richt uw schriftelijke aanvraag tot de burge-
meester van Kortenberg (Administratief Centrum, De Walsplein 
30, 3070 Kortenberg).

Wat gebeurt er dan?
• De tussenkomst zal uitgekeerd worden op voorwaarde dat de 

gemeenteraad de nodige kredieten heeft voorzien in de begroting 
van het betrokken dienstjaar.

• Iedere betwisting van de toepassing van dit reglement zal beslecht 
worden door het college van burgemeester en schepenen.

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE PREMIE
Wat?
Een premie van 200 euro per jaar voor ouders die hun kind met een 
zware handicap (1-25 jaar) thuis verzorgen.

Komt u in aanmerking?
Ja, als u
• op 1 januari 2016 minstens één jaar in Kortenberg woont,
• minstens 66% invaliditeit van uw kind kunt bewijzen (getuig-

schrift dokter-specialist volstaat),
• een netto-belastbaar inkomen hebt van niet hoger dan 19.381,48 

euro (+ 3.718,4 euro per persoon ten laste). Een fotokopie van het 
aanslagbiljet geldt als bewijs.

Hoe aanvragen?
• Ieder jaar in de maand april (aanvragen die later binnen-

komen, worden niet in aanmerking genomen)
• Op voorlegging van de nodige bewijsstukken (zie hierboven) 
• Richt uw schriftelijke aanvraag tot de burgemeester van 

Kortenberg (Administratief Centrum, De Walsplein 30, 3070 
Kortenberg).

Wat gebeurt er dan?
• De tussenkomst zal uitgekeerd worden op voorwaarde dat de 

gemeenteraad de nodige kredieten heeft voorzien in de begroting 
van het betrokken dienstjaar.

• Iedere betwisting van de toepassing van dit reglement zal beslecht 
worden door het college van burgemeester en schepenen.

Meer info:
Dienst Burgerzaken, 02 755 22 30, burgerzaken@kortenberg.be
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GEMEENTEBESTUUR
HEBT U RECHT OP EEN SOCIALE CORRECTIE VOOR DIFTAR?

Dien uw aanvraag voor een sociale correctie in uiterlijk op 1 
december van het jaar waarvoor de aanvraag geldt. Doe dit
• door uw aanvraag per post te versturen naar de Dienst Burgerzaken, 

De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, of
• door het te (laten) bezorgen aan onze loketten.

Wat gebeurt er dan?
• Het gemeentebestuur bezorgt jaarlijks een lijst van de begunstig-

den aan EcoWerf.
• EcoWerf vult uw DifTarrekening aan met het bedrag van de aan u 

toegekende sociale correctie(s). 
• De sociale correcties worden alleen toegekend als er voor uw adres 

een aansluitpunt bij EcoWerf gekend is.
• Het bedrag van de toegekende sociale correctie kan nooit hoger 

zijn dan de totale kost van de huisvuilophaling tijdens het dienst-
jaar waarvoor u de aanvraag indient.

Meer info:
Dienst Burgerzaken, 02 755 22 30, burgerzaken@kortenberg.be

Zijn er in uw gezin kinderen tot de leeftijd van 2 jaar, inge-
schreven in de bevolkingsregisters van Kortenberg? Dan wordt uw 
DifTarrekening éénmaal per jaar (toestand op 1 januari van het 
dienstjaar) aangevuld met een bedrag van 3 euro per maand of 36 
euro per jaar. Dit gebeurt automatisch. U hoeft hiervoor niets te doen.

Gebruikt u voor uw persoonlijk welzijn incontinentiemate-
riaal? Dan wordt uw DifTarrekening éénmaal per jaar aangevuld met 
een bedrag van 10 euro per maand of 120 euro per jaar (toestand op 
1 december van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend). Het 
bedrag wordt enkel uitbetaald als u de dienst Burgerzaken een attest 
bezorgt van uw behandelende arts dat u incontinentiemateriaal moet 
gebruiken. Staat op uw attest de vermelding ‘Permanent’? Dan moet 
u niet jaarlijks een nieuwe aanvraag indienen.

Veroorzaakt uw ziektebeeld een aanzienlijke hoeveelheid 
extra huisvuil, net zoals bij incontinentie? Dan kan het schepencol-
lege beslissen hetzelfde bedrag toe te kennen als bij incontinentie, 
mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.

Geniet u als gepensioneerde, weduwe, weduwnaar, wees of 
invalide van een verhoogde tegemoetkoming van de  
mutualiteit? 
• Bestaat uw gezin uit minstens twee personen? Dan wordt uw 

DifTarrekening voor éénmaal per jaar aangevuld met een bedrag 
van 3 euro per maand of  36 euro per jaar.

• De DifTarrekening van een éénpersoonsgezin wordt éénmaal 
per jaar (toestand 1 januari van het dienstjaar) aangevuld met een 
bedrag van 1,5 euro per maand of 18 euro per jaar.

Hiervoor bezorgt u aan de dienst Burgerzaken een attest van het zie-
kenfonds dat aantoont dat u geniet van de verhoogde tegemoetko-
ming van de mutualiteit. 

Ruimtelijke Ordening
ENERGIEPREMIES BLIJVEN IN 2016 HETZELFDE

U kunt heel het jaar 2016 nog genieten van de energiepremies van Eandis voor dak-, muur en vloerisolatie, hoogrendementsglas, een zonneboiler 
en een warmtepomp en voor de combinatiepremie van hoogrendementsglas en muurisolatie.

In 2017 zullen deze premies hervormd worden. Alle details zijn nog niet gekend maar het zal eerder om een afbouw van de premies gaan. Contacteer 
het woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant voor meer informatie.
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KUS- EN RIJZONE NEGENSPRONG  
EVERBERG VEILIGER

Mobiliteit

GEMEENTEBESTUUR

Een veilige verkeerssituatie rondom de school, daar hebben de gemeente-
lijke basisschool de Negensprong in Everberg en het oudercomité samen 
met de gemeente werk van gemaakt. Wanneer kinderen met de auto naar 
school gebracht worden, is het de bedoeling dat ouders hun auto parkeren 
op het gemeenteplein en vanaf daar hun kind te voet naar school brengen. 
Wanneer dat niet mogelijk is, kunnen kinderen toch nog op een veilige 
manier de school bereiken door gebruik te maken van de kus- en rijzone. Tot 
voor kort was dat vlak voor de ingang van de school ter hoogte van het 
zebrapad, maar omdat dit vaak tot gevaarlijke situaties leidde, werd de kus- 
en rijzone verplaatst.

Ouders rijden tot net na de wandelhekken, kussen hun kind gedag en rijden 
vervolgens door. De kinderen wandelen dan langs de wandelhekken rich-
ting ingang school. Ook langs de Blokstraat is er de mogelijkheid tot  ‘kussen 
en rijden’  ter hoogte van het voetwegje. 

Het gemeentebestuur liet recent ook snelheidsinformatieborden plaatsen in 
de Annonciadenstraat en de Blokstraat. 

Verder was er een onveilige situatie ter hoogte van het kruispunt van de 
Annonciadenstraat met de Kostersberg voor de overstekende kinderen. Door 
het omkeren van de rijrichting in de Kostersberg werd verholpen aan dit conflict.

INFOSESSIE GEVELRENOVATIE (MUURISOLATIE – VERVANGEN VAN RAMEN)
Tot 30 juni 2016 blijft u zeker recht hebben op een verhoogde premie als u 
in uw bestaande woning gelijktijdig investeert in volledig nieuwe ramen 
met hoogrendementsglas (dus ook nieuw schrijnwerk) én na-isolatie van 
een bestaande buitenmuur of spouwmuur.
Tijdens een gratis infosessie in het Administratief Centrum op donderdag 
14 april om 19.30 u. leert u waar u moet op letten bij de vervanging van 
ramen en welke mogelijkheden u hebt om bestaande spouwmuren of volle 
muren te isoleren: buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw.
Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitin-
gen van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie (een vereiste 
voor de renovatiepremie), passieve zonnewinsten en oververhitting komen 
aan bod.

Donderdag 14 april om 19.30 u.
Administratief Centrum – zaal Blauwgrond

Meer info:  
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be  

of 0496 12 86 64
www.dubovlaamsbrabant.be
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Zwerfkattenproject Kortenberg
De zwerfkattenpopulatie wordt in Kortenberg op een diervriendelijke en 
effectieve manier beheersbaar gemaakt door sterilisatie en castratie. Indien 
u een zwerfkat opmerkt, kunt u een schriftelijke vraag tot sterilisatie bin-
nenbrengen bij de milieudienst (gericht aan het college van burgemeester 
en schepenen). Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, wordt de zwerfkat 
door een vrijwilliger gevangen en na sterilisatie terug op de oorspronkelijke 
plaats uitgezet. 

Ook voor uw huiskat
Het steriliseren en castreren kan om verschillende redenen gebeuren. Bij een 
Kattin helpt het krolsheid, baarmoederontsteking, tumoren van eierstokken, 
eileiders en baarmoeder te vermijden en vermindert het de kans op melk-
kliertumoren. Katers worden voornamelijk gecastreerd om karakterredenen 
(sproeien, vachten en weglopen). De belangrijkste reden om uw kattin te 
laten steriliseren is echter het voorkomen van ongewenste zwangerschap-
pen en bij een kater om te vermijden dat hij niet-gesteriliseerde kattinnen 
ongewenst zwanger maakt.

Dienst Milieu, 02 755 22 18, milieu@kortenberg.be

Milieu

GEMEENTEBESTUUR
STERILISATIE EN CASTRATIE VOOR KATTEN

Schuwe en verwilderde 
zwerfkatten zorgen in vele 
gemeenten voor overlast. 
Eén poes kan per jaar tot 
drie nestjes krijgen. Eén 
kat zorgt op 16 maanden 
voor 36 nakomelingen. 
Het is dus noodzakelijk de 

voortplanting van katten te reguleren, om te voorkomen dat er te veel katten 
aan hun lot worden overgelaten en op straat terechtkomen. Ook katteneige-
naars moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid inzake het zwerf-
kattenprobleem en hun huisdier laten steriliseren of castreren.

Wat zegt de wet?
Sinds 1 september 2012 moeten alle katten in Belgische asielen gesteriliseerd, 
geïdentificeerd en geregistreerd zijn voor ze kunnen geadopteerd worden. 
Sinds 1 september 2014 is deze maatregel ook van toepassing op kwekers en 
particulieren. Kwekers mogen enkel gesteriliseerde/gecastreerde kittens verko-
pen aan particulieren en particulieren die kittens weggeven moeten er even-
eens voor zorgen dat deze dieren zich niet kunnen voortplanten.

DOET U HET AL ZONDER PESTICIDEN?

Ongewenste dieren of planten in uw tuin, oprit of terras bestrijden? Gebruik 
hiervoor alternatieven zonder chemische producten. Pesticiden vormen een 
bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en de gezondheid van kwets-
bare groepen. Sinds 1 januari 2015 gebruiken de openbare diensten geen 
pesticiden meer. 

Onkruid wordt in de gemeente aangepakt via een doordacht aanplantings-, 
veeg- en borstelplan alsook via alternatieve methoden zoals branden. Maar 
ook u moet voortaan het voetpad en straatberm zonder pesticiden 
proper houden.
Hou rekening met de volgende vuistregels in uw tuin: 
•  Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. Door de natuur haar gang te 

laten gaan in (een deeltje van) de tuin helpt u bijen en andere nuttige 
insecten. Zo worden ook natuurlijke vijanden aangetrokken voor bij-
voorbeeld bladluizen of slakken. 

•  Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van uw tuin. Verhard zo 
weinig mogelijk. Het is interessant om een bodemanalyse te laten uit-
voeren voor u van start gaat, om te weten te komen op welk bodemtype 
u tuiniert. 

•  Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen. Zon en scha-
duw in de tuin kunt u best in kaart brengen op een tekening. Plant 
bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te 
vermijden. Hou rekening met de uiteindelijke grootte van de plant. De 
borders met vaste planten kunt u ideaal in april aanleggen.

•  Gebruik een mulchmaaier of maai wat vaker met een gewone maaier 
en laat het maaisel liggen. Zo wordt voorkomen dat de bodem ver-
schraalt. Zaai kale plekken in, april is een ideaal moment hiervoor.

•  Veeg en borstel de verhardingen regelmatig zodat er geen ophoping is 
van organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.

•  Toch nog restjes pesticiden over? Deze brengt u gratis naar het contai-
nerpark.
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Nestjes voor bijtjes 
Naast voldoende voedsel hebben bijen ook behoefte aan een nest, liefst in de 
nabijheid van bloemrijke planten. Draag een steentje bij door:
•  Bijenhotels of –kastjes te plaatsen in de tuin
•  Dode planten met holle stengels of uitgeholde bomen te behouden
•  Zelf blokken hout met gaten in te voorzien
•  Rietmatten te integreren in de tuin
•  Woel de tuin best niet 

om maar hou deze hand-
matig onkruidvrij. Laat 
indien mogelijk een 
hoopje open grond liggen 
in een zonnig stukje tuin, 
ideaal voor bijensoorten 
die ondergrondse nesten 
maken.

GEMEENTEBESTUUR
ONDERSTEUN DE BIJEN 

De bij is de belangrijkste natuurlijke helper bij de bestuiving van veel waarde-
volle land- en tuinbouwgewassen en wilde flora. In de loop van de voorbije 
jaren luidde de alarmklok rond de afname van de bijenpopulaties alsmaar lui-
der. Dit is een verhaal van verlies voor onze lokale land- en tuinbouw én biodi-
versiteit.

Kom een gratis zakje zaadmengsel halen op de 
Kringlooptuindag

De gemeente zal op de Kringlooptuindag op zondag 29 
mei gratis zakjes bloemenzaad verdelen via de infostand 
van de imkers. 
Elke verpakking bevat ongeveer 20 gram zaden, met 
bloemen zoals klaprozen, korenbloemen, boekweit, 
dille,... Dat is voldoende voor het inzaaien van 40 m².  U 
ontvangt ook een brochure met uitleg over zaai en onder-
houd. Zo geniet u van een kleurrijke bloemenpracht tot 
het najaar. 
Door het bloemenzaad  pas einde mei in te zaaien hebben 
de bijen meer kans om een heel seizoen stuifmeel te vin-
den, aangezien de voorjaarsbloeiers dan reeds uitgebloeid 
zijn. Afspraak op 29 mei in het park van de Oude Abdij!

MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTEN VOOR UW SCHOONMAAK

Voor heel wat schoonmaakproducten bestaan milieuvriendelijke alterna-
tieven. Met enkel soda, groene zeep en azijn geraakt u al een heel eind om 
uw huis schoon te maken. Vorige maand is soda aan bod gekomen. Deze 
maand staat het gebruik van groene zeep in de kijker. In mei krijgt u nog 
tips over het gebruik van azijn.

Groene zeep
Groene zeep, ook bruine zeep genoemd, is een zeep gemaakt van plant-
aardige oliën zoals koolraapolie en sojaolie. De zeep is zeer goed afbreek-
baar in de natuur en dus zeer milieuvriendelijk. U kunt groene zeep 
gebruiken als allesreiniger en handzeep. Het is een goede ontvetter.

•  Ontvlekken: vlekken van vetten, oliën, koffie, thee, schmink, melkpro-
ducten, sauzen of snoepgoed op een stoffen zetel of tapijt verwijdert 
u het beste met een sopje van groene zeep. Verwijder de zeep nadien 
met afgekoeld gekookt water.

•  Textielwas: smeer erg vieze vlekken en vuile kragen even in met 
groene zeep voor u ze in de wasmachine steekt.

•  Ramen: vul twee emmers met warm water en doe in één emmer 
groene zeep. Neem voor elke emmer een apart doekje dat niet pluist, 
eventueel een microvezeldoekje. Zeep uw ramen in en neem direct af 
met het propere doekje dat u goed uitwringt. De ramen drogen 
streeploos en blijven langer proper. Eventueel voegt u een scheut 
azijn bij het spoelwater.

•  Persoonlijke hygiëne: in plaats van gewone zeep kunt u groene zeep 
gebruiken. Die maakt de huid minder droog en is beter voor mensen 
met allergieën.



Zoeklicht · Kortenberg
april 2016

9

GEZOND WATER, OOK UW ZORG – VERVANG UW LODEN LEIDINGEN
Tot 1970 legde men in heel wat huizen loden waterleidingen. Lood is sterk, 
waterdicht en toch buigzaam: het ideale materiaal.  Intussen weten we dat 
lood giftig is: het stapelt zich op in het lichaam en tast het skelet, de organen 
en het zenuwstelsel aan. Vooral baby’s en jonge kinderen kunnen ziek wor-
den als ze water met lood drinken. In de nieuwe campagne ‘Gezond water, 
ook jouw zorg’ roept de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op om loden 
leidingen te vervangen.

Hoe herkent u loden leidingen?
Lood kunt u niet uit uw drinkwater halen door het te koken. De leidingen 
vervangen is de beste keuze. Maar hoe weet u of een leiding van lood is? Met 
deze tips komt u al een heel eind:
• een loden waterleiding is grijs van kleur, een koperen leiding is rood-

bruin of lichtgroen;
• lood is niet magnetisch. Kunt u een magneet aan de leiding hangen, 

dan is ze veilig;
• aantikken met een metalen voorwerp geeft een dof geluid;
• een loden waterleiding heeft geen koppelstukken maar wel verdik-

kingen aan kruispunten.
Vlak naast de watermeter liggen de leidingen meestal bloot: daar kunt u 
makkelijk nagaan of ze uit lood bestaan. Als de leidingen aan de watermeter 
van lood zijn, is de kans groot dat ook in de rest van het gebouw loden 

leidingen liggen. Die laat u best allemaal vervangen. Twijfelt u of een leiding 
van lood is gemaakt, vraag dan advies aan een loodgieter.

Wat als u uw loden leidingen niet kunt vervangen?
In sommige gevallen is het niet mogelijk om loden waterleidingen op korte 
termijn te vervangen. Omdat u bijvoorbeeld de vloer moet openbreken, of 
omdat er geen budget is voor een grondige renovatie. Neem dan maatrege-
len om de blootstelling aan lood via uw kraantjeswater te beperken:
• Gebruik geen water dat lang heeft stilgestaan in de leidingen. Lood lost 

op in stilstaand water.  Na een nachtje slapen of een lange werkdag laat 
u kraantjeswater best eerst een tijdje lopen voor u ervan drinkt. 

• Lood lost makkelijker op in warm dan in koud water. Neem dus koud 
kraantjeswater en kook dat om koffie te zetten of eten klaar te maken.

• Gebruik geen kraantjeswater om flesvoeding te maken voor een baby.  
Beperk het gebruik van kraantjeswater door zwangere vrouwen en 
kleine kinderen tot 6 jaar. 

• Overweeg de aanleg van een tijdelijke nieuwe toevoer naar de belang-
rijkste afnamepunten. Vaak is het haalbaar om enkel de toevoerleiding 
naar bijvoorbeeld de keuken te vervangen. Zo kunt u de blootstelling 
aan lood sterk reduceren. 

Info: www.vmm.be/gezondwater

STEENMARTER OP BEZOEK? 
De steenmarter komt in België vandaag veel meer voor dan vroeger, waar-
door hij alsmaar vaker in de buurt van mensen vertoeft. De dieren zijn erg 
schattig maar kunnen ook schade veroorzaken in de tuin, huis of auto. 

Steenmarter in huis
De enige blijvende manier om hinder 
door steenmarters in huis te voorko-
men, is ervoor zorgen dat ze niet meer 
naar binnen kunnen. Maak alle openin-
gen waar ze door kunnen dicht of maak 
de openingen onbereikbaar. Gebruik 
daarvoor een materiaal waar een steen-

marter niet doorheen kan bijten, zoals een stevig gaas een metalen plaat of 
een houten plankje. Als u een steenmarter in huis hebt, sluit het dier dan niet 
in. Een steenmarter die wanhopig een uitweg naar buiten zoekt, kan veel 
schade aanbrengen en een dode steenmarter in huis levert (geur)hinder op. 
Laat de vermoedelijke hoofdtoegang daarom nog even open. Maak de ope-
ning pas dicht zodra de steenmarter(s) op jacht gaan, meestal laat op de 
avond. Maak de laatste opening niet dicht in de periode tussen maart en juli 
wanneer er binnenin een nest zit waarvan de jongen nog niet oud genoeg 
zijn om mee op pad te gaan met de moeder.
Geurstoffen (martersprays, geurstaven, wc-blokjes of andere sterke geur-
producten), ultrasone toestellen, lichtflitsgenererende toestellen en der-
gelijke meer hebben geen of slechts een tijdelijke steenmarterverjagende 
werking. Na een tijdje worden die zaken deel van hun omgeving en ver-
liezen ze hun schrik. 

Steenmarter in de auto
Als marters niet bij de auto kunnen, kunnen ze ook geen schade aanbren-
gen. Parkeer de auto in een goed afgesloten garage. Andere opties zijn 
kabelgoten of hulzen rond de kabels te leggen, elektrische systemen die 
als schrikdraad werken, ultrasone apparaten of anti-martergeurstoffen. 

Steenmarter in de tuin
Steenmarters zijn roofdieren. Ze eten muizen en ratten, maar ook vruch-
ten, insecten, spinnen, en (keuken)afval. Ze zijn dol op (kippen)eieren en 
durven uitzonderlijk ook wel eens een duif, kip, eend, cavia of dwergko-
nijn roven. Een goed afsluitbaar nachthok is de goedkoopste oplossing om 
uw dieren en hun eieren te beschermen. Voorzie een stevig slotje en voor-
kom openingen van meer dan 5 cm en spleten groter dan 4 cm. U kunt 
het hok eventueel voorzien van een automatisch openend deurtje dat 
werkt met een lichtsensor of een tijdschakelaar. U kunt uw dieren ook 
binnen een ren houden. Voorzie hiervoor een degelijke afsluiting. 
Beschermt u dieren tegen marters, dan zijn ze overigens meteen ook vei-
lig voor andere mogelijke rovers zoals loslopende honden of vossen.

Vangen is geen optie
Steenmarters vangen of doden is wettelijk niet toegestaan en bovendien 
nutteloos, omdat er algauw een andere steenmarter in de plaats kan 
komen. Steenmarters verdedigen hun territorium tegen soortgenoten. Als 
een andere marter merkt dat het territorium niet meer verdedigd wordt, 
zal hij dit territorium overnemen.

Meer info: www.steenmarter.be
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10.000 STAPPENCLASH

Eind april gaat in Vlaanderen de 10.000 stappenclash van start! Van 30 
april tot 28 mei gaat Kortenberg de strijd aan met andere gemeenten 
om zoveel mogelijk stappen te zetten. Elke inwoner ouder dan 18 jaar 
wordt uitgedaagd om zich online gratis te registreren en zoveel moge-
lijk stappen te zetten samen met zijn Kortenbergse medebewoners. 
Met behulp van een stappenteller geeft u dagelijks uw aantal stappen 
door via de registratietool. De gemeente die op het einde van de stap-
penclash de meeste stappen heeft gezet, is de grote winnaar en actief-
ste gemeente van Vlaanderen! Het aantal stappen wordt in verhouding 
met het aantal volwassen inwoners van de gemeente berekend. Zo 
heeft iedereen een gelijke kans op de overwinning. Individuele inwo-
ners van de winnende gemeente maken ook kans op mooie prijzen. 
Meer informatie volgt later via Zoeklicht en de gemeentelijke nieuws-
brief.

Aan de UiTbalie kunt u (tegen een waarborg van 10 euro) een stap-
penteller uitlenen.

Meer info: www.10000stappen.be
Registratie via www.10000stappen.be/stappenregistratietool

www.gezondegemeente.be
Contact: Jasmien Jossart – welzijnshuis@kortenberg.be – 

02 755 22 86

Welzijn
DUURZAME VOEDING, WAT IS DAT? 
Bron: Logo Oost-Brabant

Voedsel dat met respect voor mens, dier, milieu en natuur is geproduceerd, 
is duurzaam en dus beter voor het milieu.

Gezond eten en duurzaam eten gaan bijna altijd hand in hand. Eet u volgens 
de principes van de actieve voedingsdriehoek, dan bent u ook lief voor het 
milieu. 

Met de volgende zes tips eet u tegelijk duurzamer en gezonder.
1.  Eet minder grote porties vlees en probeer bv. één of twee keer per 

week vis te eten (zelfs vette vis). Las vaker een vlees- en visloze dag in. 
2.  Ga voor verse en weinig bewerkte voeding. Neem minder vaak 

snoep, koek en snacks. U kunt prima tussendoor groente en fruit eten 
of een boterham. Dat is niet alleen gezonder. De productie van bijvoor-
beeld snoep is relatief slecht voor het milieu.

3.  Drink kraanwater in plaats van zoete dranken. Thee en koffie zonder 
suiker zijn ook goede opties, maar ze hebben een wat hogere milieube-
lasting dan kraanwater.

4.  Verspil minder voedsel. Dat is zonde van uw geld en van het milieu. 
Minder verspillen begint met slim inkopen, beter afwegen en restjes 
opmaken.

5. Kies voor lokale, seizoensgebonden producten.
6.  Let op keurmerken op producten. Producten die duurzamer zijn 

geproduceerd bevatten meestal een logo. Denk aan biologisch, Fair 
Trade/Max Havelaar en duurzaam gekweekte vis die u herkent aan het 
MSC-label. 
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Dienstencentrum
 
WEEK VAN DE VALPREVENTIE

Jaarlijks valt ongeveer één op drie mensen ouder dan 65 jaar. Verschillende 
oorzaken kunnen een valpartij uitlokken: evenwichtsproblemen, een lage 
bloeddruk, slecht zicht, verkeerd schoeisel, onveilig gedrag en een onvei-
lige omgeving. Hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans om te vallen. 
Op oudere leeftijd kan zo’n val ernstige gevolgen hebben: breuken en 
andere lichamelijke letsels, zoals verstuikingen en snijwonden, komen 
vaak voor. 
 
Doe mee aan de Week van de Valpreventie
Tijdens de Week van de Valpreventie organiseert het Dienstencentrum in 
samenwerking met andere verenigingen een aantal activiteiten waaraan 
u gratis kunt deelnemen.

Maandag 18 april
Wandeling (55plus Kortenberg), vertrek 14 u. OC Berkenhof
‘Kleine wandeling’ aan een matig tempo 4 à 5 km of ‘Grote wandeling’ voor 
kloeke stappers (8 à 10 km).

Volksdans met de Seniorinas
Van 19 tot 21 u. in de turnzaal van gemeentelijke basisschool De 
Negensprong, Annonciadenstraat 1 in Everberg.
De Seniorinas is een seniorendansgroep die iedere maandag volksdansen 
uit verschillende landen en streken aanleert, van Vlaanderen tot Israël.
Info: Gaby Leaerts, gaby.leaerts@live.be of 02 757 27 78. 

Dinsdag 19 april
Fietstocht (55plus Kortenberg), vertrek om 14 u. op het De 
Walsplein
Korte en rustige fietstocht (20 km) of een langere fietstocht.

Badminton voor senioren (55plus Kortenberg), van 14 tot 16 u. 
in Sporthal Everberg 

Woensdag 20 april 
Tai Chi (Dienstencentrum)  OC Berkenhof, Blok A, Cultuurzaal
Kom gerust uw kans wagen bij de beginners van 9 tot 10 u.
Programma wordt aangepast aan het thema valpreventie.

Yoga (55plus Kortenberg) van 9 tot 10 u., OC Berkenhof, Blok B, 
lokaal 1.6
Yoga is een zachte gymnastiek waarbij rust en beheersing van de bewegin-
gen samen met een mentaal evenwicht tot harmonie leiden.

Donderdag 21 april
Sportelgym (Dienstencentrum) van 9 tot 10 u., OC Berkenhof, 
Blok A, Cultuurzaal
Cardiovasculaire opwarming, stretchen, versoepelende en versterkende 
oefeningen voor de spiergroepen. Aandacht voor coördinatie, evenwicht, 
uithouding, kracht en lenigheid.
Het programma wordt aangepast aan het thema valpreventie.

Stoelengymnastiek (Dienstencentrum) van 10.15 tot 11.15 u., 
Serviceflats (Leuvensesteenweg 190), Ontmoetingsruimte
Oefeningen worden zittend op een stoel uitgevoerd. Er komen ook stapoefe-
ningen en staande oefeningen met steun op de stoel aan bod.
Het programma wordt aangepast aan het thema valpreventie.

Body en balance (55plus Kortenberg) van 14.30 tot 15.30 u., OC 
Berkenhof, Blok A, Cultuurzaal
Een unieke combinatie van onder meer yoga-, evenwichts- en relaxatieoe-
feningen.

Spelnamiddag van 13.30 tot 16 u., OC Berkenhof
Bordspel Huisje Weltevree behandelt veiligheid in de woning en de valpro-
blematiek in huis. Spelers wandelen met hun pion door een plattegrond van 
een huis en krijgen onderweg kennisvragen en doe-opdrachten.

Vrijdag 22 april
Valquiz van 13.30 tot 16 u., OC Berkenhof
Tijdens de valquiz komen de belangrijkste risicofactoren aan bod die een val 
kunnen veroorzaken. De quiz bestaat uit een ‘vul aan’-ronde en een juist/
fout-ronde. Tussen de vragen door zijn er ook een geheugenspel en een 
woordzoeker voorzien.

Badminton voor senioren (55plus Kortenberg), van 14 tot 16 u. 
in de sporthal Colomba 

Lijndansen (55plus Kortenberg), van 14 tot 16 u. in GC Colomba

Info en inschrijvingen: 
Dienstencentrum, OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg

Geert Gevers: 0491 996 224 of dienstencentrum@kortenberg.be
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LEREN WERKEN MET UW SMARTPHONE
Als u voor de eerste keer een smartphone koopt is het wel even wennen: u 
kunt er alles mee doen wat ook met een gsm kan, maar het aanraakscherm 
is wel heel anders dan de toetsen die u gewoon bent. 

Er wordt begonnen met de werking van het aanraakscherm, het begin-
scherm van de smartphone en de telefoonfuncties. De instellingen zijn toch 
wel gemakkelijker te wijzigen dan met het menu van een gsm. Foto's 
nemen is ook leuk en de kwaliteit van de camera is veel beter dan een paar 
jaar geleden.
Als u geen last heeft met heel kleine letters kunt u ook internetten en e-mai-
len met een smartphone. 

Heel nuttig zijn ook de apps (toepassingen) die u zelf kunt downloaden en 
installeren. Vele zijn gratis maar soms moet u er ook voor betalen met een 
kredietkaart. Een heel belangrijke app die u zeker moet hebben is bijvoor-
beeld een antivirusprogramma.
U brengt uw eigen smartphone en de handleiding mee. Als u een iPhone 
hebt, brengt u de Apple ID en het wachtwoord mee.

Praktisch
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie

Maandag 18 en 25 april 2016, telkens van 9 tot 12 u.
Maximaal 12 deelnemers

Inschrijven vóór 12 april
€ 20, cursus en koffie inbegrepen

DORPSRESTAURANT
In Kortenberg op maandag, dinsdag en vrijdag
Wekelijks komen er zo’n 130 mensen uit Kortenberg eten in het 
Dienstencentrum. Er wordt drie keer per week een warme maaltijd aange-
boden: op maandag, dinsdag en vrijdag, telkens van 11.30 tot 14 u. Enerzijds 
krijgen de inwoners van Kortenberg een kwaliteitsvolle maaltijd aangebo-
den tegen een betaalbare prijs, anderzijds krijgt iedereen de kans om andere 
mensen te ontmoeten en een gezellige tijd met elkaar door te brengen. Veel 
bezoekers hebben tijdens deze maaltijden oude vrienden en kennissen 
teruggevonden of hebben een nieuwe vriendenkring opgebouwd. 
Bijkomend voordeel is dat u zelf niet de afwas moet doen.

In Erps-Kwerps op woensdag
Op woensdag kunt u ook wekelijks terecht in het dorpsrestaurant in Erps-
Kwerps voor een lekkere maaltijd en een gezellige babbel. Voor beide dorps-
restaurants gelden dezelfde voorwaarden. 

Praktisch
• OC Berkenhof, Cultuurzaal (dinsdag)
• OC Berkenhof, Ontmoetingszaal (maandag en vrijdag)
• Ontmoetingszaal De Klok, Dekenijstraat 11 te Erps-Kwerps (woensdag)

Telkens van 11.30 tot 14 u.
€ 10,50 indien ter plaatse betaald (koffie en 1 drankje inbegrepen) - € 10 via 
domiciliëring (Opgelet: voor het dorpsrestaurant in Erps-Kwerps kunt u uit-
sluitend via domiciliëring betalen)
Mogelijkheid tot vegetarische en dieetmaaltijden op aanvraag 
Inschrijven kan tot drie werkdagen op voorhand. Graag tijdig verwittigen bij 
afwezigheid.
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Politie

PHISHING: HOE KUNT U ZICH WAPENEN TEGEN VALSE E-MAILS,  
TELEFOONS EN WEBSITES? 
Bron tekst en afbeelding: www.safeonweb.be

Wat is phishing?
Het is een vorm van oplichting waarbij oplichters uw persoonlijke gegevens 
en/of bancaire codes proberen te achterhalen via sms, telefoon of e-mail. 
Met die informatie stelen ze geld of misbruiken ze uw identiteit. 

Hoe komen deze oplichters aan uw gegevens 
en codes?
Dat kan via e-mail, telefoon, sociale media, een kwaadaardig programma op 
uw computer (bijvoorbeeld een virus) of een sms. 

Hoe kunt u deze vorm van oplichting herkennen ? 
•  In een e-mail vraagt men om persoonlijke gegevens door te geven of 

een factuur of boete dringend te betalen.
•  In een e-mail wordt gevraagd om op een link te klikken of te reageren 

omdat u iets gewonnen hebt. 
• In een phishingmail vindt u vreemde links en/of spellingsfouten. 
• U wordt gebeld door een bedrijf waar u niets hebt besteld. 
•  Iemand doet zich aan de telefoon voor als een bank, een overheid of de 

politie. 
•  Iemand zegt aan de telefoon dat u een zogezegde wedstrijd hebt 

gewonnen. 

Wat doen oplichters met uw gegevens en codes?
• Ze stelen geld van uw bankrekening.
• Ze kopen online producten met uw kredietkaart.
•  Ze misbruiken uw identiteit door zich voor u uit te geven bij uw bank of 

bedrijf.

Wees waakzaam. Hier zijn vier gouden regels om te vermijden 
dat u slachtoffer wordt van phishing: 

Bent u toch slachtoffer geworden?
Verwittig uw bank en laat uw rekening(en) blokkeren. Hebt u materieel 
schade geleden? Doe dan aangifte bij uw lokale politiezone. Probeer zoveel 
als mogelijk nuttige informatie aan de politie door te geven (zoals telefoon-
nummers, websiteadressen, namen, ...

OPENDEURDAG BIJ POLITIEZONE  
HERKO OP ZONDAG 29 MEI

Noteer alvast in uw agenda: opendeurdag bij politie HerKo op zondag  
29 mei van 11 tot 17 u.

Afspraak in het politiehuis van Herent voor een blik achter de schermen en 
verschillende demonstraties: sporenonderzoek, geweldbeheersing, voer-
tuigenpark, patrouillehond van politie Leuven, tuimelwagen, crashsimu-
lator, en nog veel meer. De opendeurdag wordt georganiseerd in samen-
werking met brandweerzone Oost en andere politiediensten.
Het volledige programma leest u in het meinummer van Zoeklicht.
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Prikbord
NOODWEER EN TUSSENKOMST  
VAN HET RAMPENFONDS

Regelmatig wordt onze streek geteisterd door noodweer, waardoor in-
woners schade kunnen oplopen aan hun bezittingen of eigendommen. 

In bepaalde gevallen kan een dergelijk noodweer erkend worden als 
ramp zodat een tussenkomst van het Rampenfonds mogelijk wordt. 
Het blijft echter aangewezen dat u in eerste instantie contact opneemt 
met uw verzekeringsmaatschappij. U vindt hiervoor een checklist op 
www.kortenberg.be (Leven en samenleven / Rampenplan / Nood-
weer).

Voor het onderzoek naar een erkenning als ramp is het zeer belangrijk 
dat getroffen personen hun opgelopen schade zo snel mogelijk mee-
delen aan het gemeentebestuur. Dit kan door middel van het aangif-
teformulier dat u ook terugvindt op de gemeentelijke webstek via het 
pad zoals hierboven vermeld.

U kunt ook steeds contact opnemen met de gemeentelijke dienst ram-
penplanning via rampenplan@kortenberg.be of via 02 755 22 25.

GEMEENTEBESTUUR

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 februari

Straat Toegelaten snelheid
Gemiddeld aantal  

voertuigen per dag
V85* % overtredingen

Weebroekweg (beide richtingen) 50 km/u. 125 42 km/u. 2 %

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.

Snelheidsacties met flitsen van overtreders februari

Straat Toegelaten snelheid Aantal gemeten voertuigen 
Percentage 

 geflitste voertuigen

Zavelstraat 50 km/u. 279 10,8 %

Sterrebeeksesteenweg 50 km/u. 227 7,5 %

Leuvensesteenweg 70 km/u. 1.204 1 %

BEL 1712 ALS U VRAGEN HEBT OVER GEWELD. 
OMDAT GEWELD MOET STOPPEN!

1712 is de gratis hulplijn voor iedereen die vragen heeft over ge-
weld, misbruik en kindermishandeling. Het kan gaan om partner-
geweld, kindermishandeling, pesten, ouderenmishandeling, ... Geweld 
komt vaker voor dan u denkt. Soms bent u getuige van een hoogoplo-
pende ruzie, maar u kunt ook zelf slachtoffer of pleger zijn.
Geweld kan en moet stoppen. Maar het is niet eenvoudig om te spre-
ken over geweld. Bij 1712 kunt u terecht voor informatie en advies. Ge-
specialiseerde hulpverleners luisteren, schatten risico’s in en adviseren 
over mogelijke volgende stappen. Ze verwijzen ook door naar andere 
hulpverlening. 

Als u uw verhaal liever neerschrijft, kunt u ook anoniem mailen via 
de website. 

Surf naar www.1712.be of bel naar het nummer 1712.
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1  Voor de infosessie ‘Met de kippen op stok’ op 4 februari daagden 85 inwoners op in het Administratief Centrum. De presentatie, gegeven door 
Laure Agten van IGO, kaderde in de samenaankoop van hokopeners om kippen tegen vossen en marters te beschermen. De samenaankoop werd 
georganiseerd door Interleuven.  

2  Tijdens de krokusvakantie namen twaalf kleuters deel aan de dansendedozenbollenberenfamilie-expeditie. Er werd geknutseld, gedanst, muziek 
gemaakt, ... Na afloop gingen de deelnemertjes moe maar voldoen naar huis.

3  Maar liefst 111 van de 688 deelnemers aan de familieschaatsdag van sportregio Dijle-Hageland op de ijsbaan van Leuven op 20 februari kwa-
men uit Kortenberg. Iedereen beleefde veel plezier!

DE RODE RIDDER SIERT DE STICKER
Van donderdag 28 april tot donderdag 12 mei organiseert het Rode Kruis Vlaanderen zijn jaarlijkse stickeractie. Ook de vrijwilligers van Korten-
berg zullen 14 dagen post vatten aan kruispunten en grootwarenhuizen om stickers te verkopen.

Het personage dat dit jaar de beroemde, beruchte en felbegeerde sticker van het Rode Kruis-Vlaanderen zal sieren, is de Vlaamse stripheld bij uitstek, 
de onbaatzuchtige redder in nood, de hoofdrolspeler in menige kinder- en volwassenenfantasie: De Rode Ridder.

De opbrengst van de actie gaat zoals elk jaar naar de lokale werking. Daar waar u de sticker koopt, komt het geld terecht. 
In het geval van Kortenberg zal het besteed worden voor de aankoop van een nieuwe brancard voor de ziekenwagen van 
het Rode Kruis.

Als u de sticker (5 euro) koopt, steunt u niet alleen het Rode Kruis maar maakt u ook kans op tal van prijzen. Alvast veel 
succes !

Het Rode Kruis bedankt u alvast om hen te steunen door de aankoop van deze sticker.  Daar helpt u hen enorm mee!
Meer info over het Rode Kruis in Kortenberg: 
http://kortenberg.rodekruis.be

2 3



in Kortenberg
(Cultuurdienst i.s.m. Erfgoedhuis kortenberg)

ERFGOEDDAG

Filmvoorstelling: ‘Erps-Kwerps, het dorp van Pie Blok’ uit 1976
De reus Pie Blok was het symbool van Erps-Kwerps. Het eerste deel van de film 
toont het oude Erps-Kwerps met zijn jaarkransrituelen: Drie Koningen zingen, 
varkenskoppen verkopen met Sint-Antonius, de vrees voor de Zwarte Madame 
en Lodder met zijn keet, hanenkappen met vastenavond, de meiboom planten, ... 
In het tweede deel van de film zien we het moderne Erps-Kwerps van 40 jaar 
geleden met de gemeenteraad, de fanfares, de Boerinnenbond, de dansen van de 
Hollen Blok en de expo’s van de Cultuur-Historische Vereniging.

Zondag 10 april om 10, 14 en 16 u.
OC De Zolder
Gratis
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 83

Expo ‘Rituelen’: Laat die boeren hun kermis houden
De titel voor de expo ‘Laat die boeren hun kermis houden’ was de protestuiting van Pieter Bruegel de 
Oude op de beperkingen van Karel V die vorderde dat de kermis slechts op één dag mocht plaats-
vinden en niet langer dan 24 uur mocht duren. De expo in het Erfgoedhuis geeft een beeld van de 
kermissen in Kortenberg doorheen de geschiedenis met onder andere het kermisbal, de processies, 
de koers, de foor, ... Aan de hand van tekeningen, foto’s, interviews en voorwerpen wordt een beeld 
gegeven van de kermisrituelen zoals we die meemaakten in onze gemeente.
 
Kom op zondag 24 april naar het Erfgoedhuis voor een bezoekje aan de tentoonstelling. In de 
mooie tuin van het Erfgoedhuis kan je iets lekkers drinken of je uitleven met de volksspelen.

Zondag 24 april van 13 tot 18 u. 
Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, Erps-Kwerps 
Gratis 
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

GEMEENTEBESTUUR
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Varkenskoppen verkopen te Erps in 1975. 
Oren en poten behoorden tot de kermisgerechten.



(Gemeentelijke adviesraad voor 
senioren i.s.m. het gemeentebestuur 
en het Welzijnshuis)

SENIOREN LENTEFEEST

Op dinsdag 12 april organiseert de gemeentelijke adviesraad voor se-
nioren in samenwerking met het gemeentebestuur en het Welzijnshuis 
het lentefeest voor senioren. Ambiance verzekerd met een optreden 
van Margriet Hermans en haar dochter Celien Deloof. Nadien krijg je 
nog één uur de gelegenheid om een danspasje te wagen. Naar goede 
gewoonte trakteert het gemeentebestuur de aanwezigen op een Kor-
tenbergse koffietafel. 

Dinsdag 12 april om 14.30 u. 
GC Colomba 

5 euro, ter plaatse te betalen 
Info: 02 755 22 86 of welzijn@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

(De Bib i.s.m. Welzijnshuis Kortenberg en 
Provincie Vlaams-Brabant)

EEN PUBER IN HUIS:  
HOE COMMUNICEER JE ERMEE?

Voordracht door Bart Moens (Vormingscentrum 
Opvoeding en Kinderopvang)

Pubers (en soms ook hun ouders) maken vaak een stormachtige peri-
ode door. Afspraken die al jaren werken, komen op losse schroeven te 
staan. Je wordt geconfronteerd met eindeloze discussies over helpen in 
het huishouden, kledij, uitgaan, geld, studiegedrag en schoolresulta-
ten, de omgang met vrienden, ... Pubers zijn meester in het verleggen 
van grenzen. Dat vraagt van ouders extra onderhandelingsvaardighe-
den.

Tijdens deze vorming krijg je informatie die kan helpen om efficiënter 
met pubers te communiceren. Naast een theoretisch kader is er ook 
ruimte om zelf situaties aan te brengen en hierover van mening te wis-
selen.

Woensdag 20 april om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

Gratis
Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80  

of uitbalie@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

(Jeugddienst)

HOERA! HET IS BUITENSPEELDAG!

Op woensdag 13 april is het opnieuw Buitenspeeldag. Die na-
middag wordt er van 13 tot 17 u. op het speel- en skateterrein 
achter GC Colomba gespeeld en geravot.

Wat is er te doen?!
• Je kan bijvoorbeeld deelnemen aan de bossurvival: een 

groot spel in het bos vol avontuur voor jong en oud! 
• Er zullen ook twee beestige springkastelen aanwezig zijn, 

allerlei XL-spelen en heel wat animatie. 
• De sportfanaten kunnen natuurlijk voetbal en basketbal 

spelen.
• Als je graag eens wil skaten, neem dan gerust je skateboard 

of skates mee en maak gebruik van het skateterrein! 

Maak er dit jaar een onvergetelijke Buitenspeeldag van en kom 
zeker mee spelen!

Iedereen welkom! (Kinderen moeten vergezeld zijn van een vol-
wassene.)

Woensdag 13 april van 13 tot 17 u.
Speelterreinen achter GC Colomba

Gratis 
Info: jeugddienst@kortenberg.be of 02 755 22 85

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

KIJK! IK FIETS!

Leer je kind fietsen op twee wielen met 
behulp van enkele nuttige tips van een 
ervaren lesgever. Actieve begeleiding 
van een volwassene per kind is ver-
plicht. Natuurlijk breng je de eigen fiets 
en fietshelm mee. Vergeet niet vooraf de 
steunwieltjes te verwijderen! Kinderen 
geboren in 2012 of ouder die reeds vlot 
kunnen fietsen met steunwieltjes zijn 
welkom. 

Op het einde van elke sessie ontvangen 
de kinderen een ‘Kijk! Ik fiets!’-diploma. De ouders ontvangen na de 
sessie de brochure ‘Kinderen op de fiets’ met nuttige fietsinfo en –tips. 

Zaterdag 23 april 
1ste sessie: 13 tot 15 u.

2de sessie: 15.30 tot 17.30 u.
Sporthal Kortenberg

Maximum 20 deelnemers per sessie
5 euro (koek, drankje en aandenken inbegrepen)

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

GEMEENTEBESTUUR

(Gemeentelijke adviesRaad voor 
OntwikkelingsSamenwerking)

FILMAVOND ‘L’HOMME QUI RÉPARE LES 
FEMMES’

De Gemeentelijke adviesRaad 
voor OntwikkelingsSamen-
werking (GROS) Kortenberg, 
organiseert naar jaarlijkse ge-
woonte aan de vooravond van  
1 mei haar filmavond.

Dit jaar dus op zaterdag 30 april om 20 u. in OC Berkenhof.

De GROS selecteerde de aangrijpende documentaire ‘L’homme qui répare les 
femmes’ met centraal de internationaal alom geprezen gynaecoloog Denis 
Mukwege uit Bukavu (Congo), een expert in het behandelen van slachtoffers 
van seksueel geweld die zich ook inzet voor het beëindigen van de burger-
oorlog in Kivu. 

Na de documentaire volgt een debat gemodereerd door Peter Verlinden, met 
deelname van onder meer Walter Zinzen.

Op de filmavond wordt ook de installatie Matumaini opgezet. Kris Smet en 
Walter Zinzen vertellen hier meer over. Hopelijk is op het einde van de avond 
de installatie niet meer te zien; de poppetjes waaruit ze bestaat worden im-
mers ter plaatse verkocht ter ondersteuning van het project Matumaini.

Zaterdag 30 april om 20 u.
OC Berkenhof

Gratis
Info: www.kortenberg.be (Leven en samenleven / Internationale 

Samenwerking / Internationale Samenwerking Actueel)

GEMEENTEBESTUUR
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(WTC 't Wieltje Kortenberg vzw)

START NIEUW FIETSSEIZOEN

Met de racefiets, sportieve fiets, familiefiets of e-bike... WTC 't Wieltje 
zet je iedere week op weg naar een gezonde ontspanning. De wieler-
toeristen en sportieve fietsers zijn al in het zadel gesprongen op zon-
dag 6 maart, de recreatieve fietsers gaan op de pedalen staan vanaf 
vrijdag 1 april. Ze vertrekken altijd op het De Walsplein in Kortenberg. 

Ook zin om je benen eens te testen? 

Vul dan het contactformulier in op www.wtc-twieltje.be, e-mail naar 
info@wtc-twieltje.be of telefoneer naar 02 759 43 72. 

Welkom in het 'wereldploegske'.  



(vtbKultuur Kortenberg)

NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA, 
GETUIGENISSEN VAN PELGRIMS

De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella is de pelgrimsroute 
naar het graf van de apostel Jakobus in Santiago de Compostella in Spanje. 

Rik Nys (Erps-Kwerps)
Begin jaren ‘80 ging ik naar een lezing van Karel Huybrechts. Hij vertelde over zijn tocht van Heverlee naar Santiago de Compostella. Zijn verhaal was zo 
boeiend. De vlam was overgeslagen. Dit doe ik ooit!
Jaren gingen voorbij. Elk jaar trok ik met de tent door de Alpen of deed ik toppen. Maar het bleef ‘ooit ga ik!’ 
In 2005 was het zover! Vanuit Kortenberg wandelde ik mijn Weg, mijn Camino naar Santiago. Daarna was het verlangen om nog een keer te gaan steeds 
aanwezig. Afgelopen zomer vertrok ik op 17 augustus aan de Frans–Spaanse grens in Irun. Na een pelgrimstocht met onverwachte wendingen stond 
ik een kleine maand later in Santiago.

Robert Timmermans (Grimbergen)
Na een loopbaan in leidinggevende functies in de industrie en in het bankwezen had ik, bij mijn oppensioenstelling, nood aan rust, inkeer en bezinning 
en voelde ik mij aangetrokken door de uitdaging die een eenzame tocht naar Santiago de Compostella betekent. Een tocht van meerdere weken, enkel 
omgeven door een weidse en ongekende natuur, alleen met mezelf en mijn innerlijke ik, overgeleverd aan de grillen van het weer, met de rugzak trek-
kend van de ene slaapplaats naar de andere en van het ene godvergeten dorpje naar het andere, bracht mij eensklaps van de harde, geïnformatiseerde, 
materialistische wereld, terug naar de essentie, de kern en het wezen zelf van mijn bestaan.  
Ik deed de pelgrimage driemaal. Steeds werd ik hard en onverbiddelijk met mezelf geconfronteerd. 

De opbrengst van deze avond gaat naar het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostella.

Vrijdag 15 april van 20 tot 22.30 u.
OC Berkenhof

Deelname kost 6 euro, leden betalen 5 euro
Info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg , 02 759 84 66, 0475 31 57 29 of guido.craps@vtbkultuur.be 
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(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg vzw)

KAAS- EN WERELDWIJNAVOND
Twee wereldwinkeliersters nemen deel aan de Oxfam Peacewalker in en rond Mesen (nabij Ieper) op 14 mei. Ze zijn de helft van het team 'The Tall 
Trees'. In het prachtige decor van de Westhoek zullen zij samen 42 km stappen in minder dan 10 uur. Ze bereiden zich niet alleen sportief voor, maar 
verzamelen ook minstens € 750 voor projecten van Oxfam-Solidariteit in het Zuiden en het Noorden. Kom op zaterdag 16 april naar de kaas- en 
wereldwijnavond om de wandeltocht te sponsoren en zo het onrecht van de armoede uit de wereld te helpen!

Zaterdag 16 april van 19 tot 23 u.
OC De Zolder

Deelname kost 10 euro
Reserveren kan nog tot 13 april via www.oww.be/kortenberg of via mail kortenberg@oww.be 



(vtbKultuur Kortenberg)

JHERONIMUS BOSCH, 
500 JAAR NA ZIJN OVERLIJDEN
Daguitstap naar ’s-Hertogenbosch
Grootse tentoonstelling: Visioenen van een genie

Met naar verwachting 20 schilderijen (panelen en triptieken) en 19 tekeningen is het de grootste overzichtstentoonstelling van Jheronimus Bosch 
(ca. 1450 - ’s-Hertogenbosch 1516) ooit. De tentoonstelling vormt een ongeëvenaard eerbetoon aan de belangrijkste middeleeuwse kunstenaar die 
Nederland heeft gekend: nooit eerder werden zoveel werken van deze ‘duivelskunstenaar’ bijeengebracht. Eenmalig keert het leeuwendeel van zijn 
oeuvre terug naar ’s-Hertogenbosch, de stad waar hij als Jeroen van Aken werd geboren, waar hij zijn meesterwerken schilderde en waaraan hij zijn 
artiestennaam Bosch ontleende. De tentoonstelling is het hoogtepunt van het Nationaal Evenementenjaar Jheronimus Bosch 500 dat in 2016 wordt 
gevierd, naar aanleiding van het 500ste sterfjaar van de kunstenaar.

Rondvaart Binnendieze met bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center (nergens ter wereld krijgt u zo’n compleet overzicht van het werk van 
Jheronimus Bosch).

Stadswandeling, inclusief bezoek aan de kathedraal Sint-Jan. 

Zondag 17 april (herhaling op zondag 1 mei)  
van 7.15 tot 20.30 u.

Vertrek aan OC Berkenhof
Deelname kost 65 euro, leden betalen 59 euro

Info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg , 
 02 759 84 66, 0475 31 57 29 of guido.craps@vtbkultuur.be 

(Toneelkring De Komedie Spelers Meerbeek)

VENETIË IN DE SNEEUW, DE NIEUWE 
PRODUCTIE VAN DE KOMEDIE SPELERS

Jean-Luc en Nathalie zijn al vier jaar samen en gaan heel binnenkort met elkaar trouwen. Het feest wordt heel secuur voorbereid en de tafelindeling 
is zo goed als rond. Nog enkele details en alles is klaar. Een paar weken voor het grote feest vraagt Jean-Luc zijn oude studiegenoot Kristof om samen 
met zijn nieuwe vriendin Patricia op een avond te komen dineren. Het is een heerlijk weerzien tussen de twee vrienden, al loopt niet alles even 
gesmeerd wanneer blijkt dat Patricia niet haar dagje heeft.

Een hilarische komedie van Gilles Dyrek in een regie van Maarten Nys.

 

Donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 april om 20 u.,  
zondag 24 april om 15 u.

OC Atrium
Kaarten kosten in voorverkoop 7 euro, aan de kassa 8 euro

Info en kaartenverkoop via www.dekomediespelers.be  
of 0470 36 11 72
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(wtc O.A. vzw)

6DE PENSENKERMIS

Voor de zesde maal houden de leden van wielertoeristenclub O.A. op 
zaterdag 23 april hun pensenkermis. Witte en zwarte pensen staan 
op het menu met appelmoes of kriekjes. Voor de allerkleinsten zijn er 
hamburgers of curryworsten. Voor iedereen is er ook nog taart met kof-
fie. Van harte welkom! 

Zaterdag 23 april van 17 tot 22 u.
Cafe Vredezaal, Kruisstraat 44 in Everberg

Info: www.wtcoa.be 

(Velt Midden-Brabant)

GEZOND GROENTEN KWEKEN ZONDER 
PESTICIDEN.  
HET KAN!

Tijdens deze bijeenkomst wordt er stilgestaan bij diverse vormen van 
aantastingen in de moestuin en bij wat je kunt doen om ziekten en 
plagen in te dijken en te bestrijden op een natuurlijke manier, zon-
der daarbij je gezondheid te schaden en milieubelastende pesticiden 
te gebruiken. Je leert hoe je zelf bestrijdingsmiddelen op natuurlijke 
wijze kunt maken.

Donderdag 28 april van 19.30 tot 22.30 u.
GC Colomba 

Deelname kost 3 euro
Info: www.velt.be/middenbrabant

(Voetbalclub Sporting Erps-Kwerps)

VOETBALQUIZ
Op vrijdag 29 april om 20 u. organiseert de vriendenkring geel-blauw van Sporting Erps-Kwerps ten voordele van alle ploegen een voetbalquiz. 
Deze zal doorgaan in de kantine van Sporting Erps-Kwerps, Kasteelstraat te Erps-Kwerps. Er kunnen ploegen samengesteld worden van maximum  
4 personen en uiteraard zijn er mooie prijzen te winnen. 

Vrijdag 29 april om 20 u.
Kantine Sporting Erps-Kwerps, Kasteelstraat te Erps-Kwerps

Inschrijving: 15 euro per ploeg
Info en vooraf inschrijvingen bij Marcel Grauwels 02 759 75 75  
of Danny Carleer 02 759 51 38 of via danny.carleer@telenet.be  

of marcel.grauwels@skynet.be
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(vzw Acolisa)

VZW ACOLISA VIERT FEEST … EN NODIGT JE GRAAG UIT OM MEE TE KOMEN VIEREN
Al 10 jaar zorgt het onderwijsproject van vzw Acolisa uit Kortenberg ervoor dat kinderen in Kinshasa gratis basisonderwijs kunnen volgen. Dat wordt 
gevierd op zaterdag 30 april  tijdens het Congolees feest in GC Colomba. Ambiance, Congolees buffet en informatie over het onderwijsproject vzw 
Acolisa staan op het feestelijk programma. Je bent van harte welkom.

Dankzij de steun van tientallen Belgische meters en peters investeert vzw Acolisa met succes verder in de materiële en organisatorische uitbouw van 
de basisschool in Cogelos, een arme wijk in Kinshasa. Zo kan de plaatselijke bevolking uitgroeien tot een gemeenschap waar het goed is om gezond, 
veilig en toekomstgericht te leven.

‘Op zaterdag 30 april nodigen we alle meters en peters, sympathisanten en geïnteresseerden van harte uit op ons Congolees feest’, vertelt Léonie  
Lohombo, bestuurster van vzw Acolisa. ‘We toveren met onze vele medewerkers GC Colomba om tot een ‘salle de fête’. Alle steun en aandacht gaan naar 
de kinderen uit Cogelos die voor hun basisonderwijs blijven rekenen op de noodzakelijke steun van onze vzw Acolisa.’

Het stemt bestuur en medewerkers van vzw Acolisa hoopvol dat het aantal meters en peters blijft toenemen. En uiteraard stellen vooral de kinderen 
en hun families in Cogelos de steun erg op prijs.

Wil je ook meter of peter worden, op een andere manier steunen, of wil je een echt Congolees feest meemaken? 
Je krijgt er alle informatie over vzw Acolisa, bovenop de onnavolgbare Congolese ambiance en joie de vivre. Iedereen welkom!

Zaterdag 30 april 
vanaf 18 u. aperitief gevold door een Congolees buffet

vanaf 21 u. tombola, Congolese muziek en dans
GC Colomba

Inkom: 20 euro, kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 10 euro, vanaf 12 jaar betalen ze 15 euro

Info: 0478 60 86 62, contact@acolisa.be  of www.facebook.com/acolisa.be 
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Jaks !

(Scouts en Gidsen Kortenberg)

DA’S TYPISCH… SCOUTS

Waar denk jij aan als je 'Scouts' hoort? Gezellig aan een kamp-
vuur zitten? Je drinkbus laten vallen in de hudo? Of misschien 
gewoon 'zondag van twee tot vijf '? Er is zoveel typisch scouts!

Op zaterdag 16 april nodigen de Scouts en Gidsen Kortenberg 
jullie uit op hun jaarlijks groepsfeest dat deze keer in een scou-
tesk jasje gegoten wordt. De leden en leiding voorzien een 
grootse show die gecombineerd zal worden met het typische 
BINGO-spel. Wees welkom en maak kans op leuke prijzen!

De deuren openen om 19 u., de show zal starten om 19.30 u.
Voor de inkom betaal je 3 euro, leden mogen gratis binnen.

Behalve dat je een avond vol vermaak zal beleven, kan je ook 
de Jinners steunen die je allerlei lekkers zullen aanbieden, ten 
voordele van hun buitenlands kamp naar Roemenië!
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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

vrij 01/04/16 en zo 
03/04/16 van 10:00 tot 
14:00

Trainworld - gegidst 
bezoek

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: Station Kortenberg 02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be, 
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 18, leden 
€ 16 

za 02/04/16 om 18:30 Ontmoeting - Staminee 
'De Klok'

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

www.femma.be/erps-kwerps

zo 03/04/16 van 09:30 
tot 12:00   

Ochtendwandeling 10 km 
te Kortenberg

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

van 04/04/16 tot 
08/04/16 van 07:30 tot 
17:30

The A-teens: Underground Jeugddienst Scoutslokalen GC Colomba www.kortenberg.grabbis.be, € 6, uitstap € 8

van 04/04/16 tot 
08/04/16 van 07:30 tot 
17:30

Alles Kids: Underground Jeugddienst Scoutslokalen GC Colomba www.kortenberg.grabbis.be, € 6, uitstap € 8

ma 04/04/16 van 07:30 
tot 17:30 

Grabbelpas: Goochelen Jeugddienst Scoutslokalen GC Colomba www.kortenberg.grabbis.be, € 8

di 05/04/16 van 08:00 
tot 18:00 

ZAP: Avonturensportdag Jeugddienst GC Colomba www.kortenberg.grabbis.be, € 15

van 06/04/16 tot 
08/04/16 van 08:30 tot 
16:30

Muziekstage Jeugddienst Scoutslokalen GC Colomba www.kortenberg.grabbis.be, € 50

van 06/04/16 tot 
08/04/16 van 07:30 tot 
17:30

Audiovisuele stage Jeugddienst Scoutslokalen GC Colomba www.kortenberg.grabbis.be, € 50

do 07/04/16 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

zo 10/04/16 van 09:00 
tot 17:00 

Dagtocht 22 km te 
Zoutleeuw

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein 0479 22 93 44, www.witlooftrekkers.be

zo 10/04/16 om 10:00, 
14:00 en 16:00

Film 'Erps-Kwerps, het 
dorp van Pie Blok'

Cultuurdienst i.s.m. 
Erfgoedhuis Kortenberg

OC De Zolder uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80 

di 12/04/16 van 14:30 
tot 18:00 

Lentefeest voor Senioren 
met Margriet Hermans en 
Celien Deloof

Seniorenadviesraad i.s.m. 
gemeentebestuur en 
Welzijnshuis

GC Colomba 02 755 22 86, www.kortenberg.be, € 5

woe 13/04/16 van 
13:00 tot 17:00

Buitenspeeldag Jeugddienst GC Colomba jeugddienst@kortenberg.be, 02 755 22 85

do 14/04/16 om 19:30 Gevelrenovatie 
(Muurisolatie en 
vervangen van ramen)

Woonwijzer Midden-Brabant 
i.s.m. Provinciaal Steunpunt 
Dubo Vlaams-Brabant

Administratief Centrum, 
Cafetaria

www.dubovlaamsbrabant.be, 0496 12 86 64

vrij 15/04/16 van 20:00 
tot 22:30 

Naar Santiago de 
Compostella

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



Zoeklicht · Kortenberg
april 2016

25

Wanneer Wat Organisator Waar Info

za 16/04/16, za 
23/04/16 en za 
30/04/16 van 09:00 tot 
10:00   

Ropeskipping: 
Kleuterinitiatie

Jump-up vzw Turnzaal De Klimop, 
Kwerpsebaan 249, Erps-
Kwerps

info@jump-up.be, www.jump-up.be, € 25

za 16/04/16 van 19:00 
tot 23:00 

Kaas- en wereldwijnavond Oxfam-Wereldwinkel 
Kortenberg

OC De Zolder kortenberg@oww.be,  
www.oww.be/kortenberg, € 10

zo 17/04/16 van 07:15 
tot 20:30 

Uitstap 500 jaar 
Jheronimus Bosch

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: OC Berkenhof 02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be, 
www.vtbkultuur.be/kortenberg,  
€ 65, leden € 59

zo 17/04/16 van 09:30 
tot 12:00 

Ochtendwandeling 8 km 
te Neerijse

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein 0489 64 01 48, www.witlooftrekkers.be

ma 18/04/16 en ma 
25/04/16 van 09:00 tot 
12:00 

Leren werken met een 
smartphone

Dienstencentrum OC Berkenhof 0491 99 62 24,  
dienstencentrum@kortenberg.be, € 20

ma 18/04/16 t.e.m. vr 
22/04/16

Week van de valpreventie 
- diverse activiteiten - zie 
overzicht op blz. 11

Dienstencentrum i.s.m. 
verenigingen

Diverse locaties - zie overzicht 
op blz. 11

0491 99 62 24,  
dienstencentrum@kortenberg.be

di 19/04/16 van 19:30 
tot 22:30  

Bloemschikken Die Blomme OC Berkenhof 02 759 43 34, miafransen@telenet.be, ook op 
woe 20/04/16 van 09:30 tot 12:30, van 13:30 
tot 16:30, van 19:30 tot 22:30, do 21/04/16 van 
19:30 tot 22:30 

di 19/04/16 van 19:30 
tot 22:30   

Interieurstyling: Thuis in je 
eigen stijl!

Femma Kortenberg OC Berkenhof femma.kortenberg@gmail.com,  
www.femma.be/nl/groep/kortenberg,  
€ 14, leden € 10, ook op di 03/05/16

woe 20/04/16 van 
20:00 tot 22:00 

Waarom? Daarom!: 
Een puber in huis, hoe 
communiceer je ermee?

Provincie Vlaams-Brabant, 
Welzijnshuis en de Bib

De Bib 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,  
www.vlaamsbrabant.be/
opvoedingsondersteuning

do 21/04/16 van 19:30 
tot 22:30 

Koken: alles op een stokje KVLV Meerbeek Parochiezaal, Sint 
Antoniusstraat 7, Meerbeek

kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 21/04/16, vrij 
22/04/16, za 23/04/16 
om 20:00 en zo 
24/04/16 om 15:00

Venetië in de sneeuw De Komedie Spelers OC Atrium www.dekomediespelers.be of 0470 36 11 72

vrij 22/04/16 van 20:00 
tot 22:00 

KVLV Everberg haakt een 
fleurig kussen

KVLV Everberg OC Everberg 0478 38 74 13 (bellen na 19:00), 
kvlveverberg@gmail.com,  
www.kvlv-everberg.be, € 3, leden € 2

vrij 22/04/16 van 20:00 
tot 22:30 

Zinfandel versus Primitivo 
- wijn(proef)avond

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof 02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be, 
www.vtbkultuur.be/kortenberg,  
€ 32, leden € 29

za 23/04/16 van 09:00 
tot 16:00   

Hupperdehulp & Hiep 
Hiep Help

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

za 23/04/16 van 13:00 
tot 15:00 en van 15:30 
tot 17:30 

Kijk! Ik fiets! Leren fietsen 
op twee wielen

Sportdienst GC Colomba 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be, € 5

za 23/04/16 van 17:00 
tot 22:00 

6de Pensenkermis wtc O.A. Café Vredezaal, Kruisstraat 44, 
Everberg

www.wtcoa.be

zo 24/04/16 van 09:15 
tot 17:30 

NOB Plus Dag in Bozar 
Brussel

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: Station Kortenberg 02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be, 
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 69

zo 24/04/16 van 13:00 
tot 18:00 

Erfgoeddag: expo 'Laat 
die boeren hun kermis 
houden'

Cultuurdienst i.s.m. 
Erfgoedhuis Kortenberg

Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, 
Erps-Kwerps 

cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83
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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 Everberg
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

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

Foto: Evgenia Belyaeva

Wanneer Wat Organisator Waar Info

zo 24/04/16 van 13:30 
tot 17:00 

Brabantwandeling 12 km 
te Wespelaar

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein 016 48 10 03, www.witlooftrekkers.be

ma 25/04/16 om 08:40 Bezoek Gentse Floraliën Femma Erps-Kwerps Vertrek: Station Kortenberg 02 759 98 67, boerjanc@gmail.com, 
www.femma.be/groep/erps-kwerps, € 55, 
leden € 50

woe 27/04/16 van 
19:30 tot 22:00 

Bloemschikken: 
moederdag en 
communiefeest

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

02 757 02 51, daniella.marguillier@gmail.com, 
www.femma.be/erps-kwerps, € 9, leden € 6 
incl drankje

do 28/04/16 van 19:00 
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

do 28/04/16 van 19:30 
tot 22:30 

Zelf natuurlijke 
bestrijdingsmiddelen 
maken en toepassen in 
de tuin

Velt GC Colomba www.velt.be/middenbrabant, € 3

do 28/04/16 van 19:30 
tot 22:30 

Lezing orgaandonatie KVLV Meerbeek OC Atrium kvlv.meerbeek@yahoo.com

vrij 29/04/16 om 20:00 Voetbalquiz Sporting Erps-Kwerps Kantine Sporting Erps-Kwerps, 
Kasteelstraat, Erps-Kwerps

02 759 51 38, danny.carleer@telenet.be, 
marcel.grauwels@skynet.be

za 30/04/16 van 18:00 
tot 23:59 

Congolees feest vzw Acolisa GC Colomba 0478 60 86 62, contact@acolisa.be, www.
facebook.com/acolisa.be, € 20, kinderen van 6 
tot 12 jaar € 10, kinderen vanaf 12 jaar € 15

za 30/04/16 om 20:00 Film 'L'homme qui répare 
les femmes'

GROS OC Berkenhof www.kortenberg.be (Leven en samenleven / 
Internationale Samenwerking / Internationale 
Samenwerking Actueel)
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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 80 (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 mei 2016.  
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 maart 2016 worden 
ingediend.  Voorstellen voor het juninummer van Zoeklicht moeten ten laatste op  
25 april 2016 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast. 

De volgende redactieraad vindt plaats op 30 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.

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@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
ict@kortenberg.be 02 755 22 49
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 maart gebeuren voor het meinummer, en ten  
laatste op 25 april voor het juninummer. Deze deadlines zullen strikt worden toe-
gepast.  
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




