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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.

Dinsdag 3 mei: huisvuil
Dinsdag 10 mei: pmd en gft
Vrijdag 13 mei: papier en karton
Dinsdag 17 mei: huisvuil
Dinsdag 24 mei: pmd en gft
Dinsdag 31 mei: huisvuil
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 9 mei

Wachtdienst tandartsen

Gratis fietsgraveren

Wachtdienst dierenartsen

Ombudslijn gemeente

Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u van 9 tot 18 u. terecht op
een centraal oproepnummer 0903 39 969 (max. € 1,50 / min.).
(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
5 mei: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
7-8 mei: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
14-15-16 mei: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
21-22 mei: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
28-29 mei: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
7-8 mei: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21



Huisvuilkalender

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 2 mei, 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

Woensdag 4 mei, van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
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
Volgende gemeenteraad
Maandag 6 juni 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.
Foto: Evgenia Belyaeva

Burgerzaken
ZITDAGEN AANGIFTES PERSONENBELASTING
GEMEENTEBESTUUR

Aanslagjaar 2016 - inkomstenjaar 2015

Zoals ieder jaar kunt u bij de gemeente terecht voor hulp bij het invullen
van uw belastingaangifte. Deze zitdagen, georganiseerd door ambtenaren van de FOD Financiën, vinden uitsluitend plaats in het
Administratief Centrum van Kortenberg (Zaal Lechtal), en niet in de
deelgemeenten, dit omdat de aangiftes meteen elektronisch worden
verwerkt en de hiertoe benodigde internetaansluiting enkel in het
Administratief Centrum aanwezig is.
• Donderdag 2 juni van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
• Vrijdag 3 juni van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
Om het invullen van de aangiftes zo correct en vlot mogelijk te laten
verlopen, moet u alle vereiste stukken meebrengen. Deze stukken kunnen onder meer bestaan uit:
• alle inkomstenfiches van 2015
• strookjes van het in 2015 ontvangen vakantiegeld
• aanslagbiljet in de onroerende voorheffing 2015
• eenmalige fiscale vrijstellingsattesten van de hypothecaire leningen
• levensverzekeringscontracten afgesloten in het jaar 2015

• betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, kapitaal
aflossingen, intresten en onderhoudsgelden
• attesten van betaling van kosten voor kinderopvang, pensioen
sparen, PWA-cheques, ...
• strookjes van de in 2015 gedane voorafbetalingen
• opgave van de werkelijke beroepskosten, indien hiervoor geopteerd
werd
• facturen van de uitgaven (werkelijk in 2015 betaald) die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor energiebesparende
uitgaven
U kunt zich uiteraard ook richten tot het kantoor in Leuven (Philipssite
3A bus 1 3001 Leuven). Dit kantoor is iedere werkdag geopend van 9
tot 12 u., en in de maand juni van 9 tot 15 u. Het is bereikbaar via
02 578 03 20 of via contr.db.zaventem@minfin.fed.be.
Meer info
Dienst Burgerzaken
02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be
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GEMEENTEBESTUUR

HEBT U VAKANTIEPLANNEN?

Het is erg belangrijk dat u vooraf controleert of u de juiste identiteitsdocumenten bezit. We zetten ze hier nog even allemaal op een rijtje. Hou zeker
rekening met de wachttijd voor de aanmaak van de verschillende documenten:
Kids-ID
• voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar
• aanvragen een maand voor de afreisdatum
• kostprijs: € 6,20
• 3 jaar geldig
• 1 pasfoto met witte achtergrond meebrengen
• het kind moet de ouder vergezellen bij de aanvraag
Elektronische identiteitskaart
• voor Belgen vanaf 12 jaar
• aanvragen een maand voor de afreisdatum
• kostprijs: € 18,40
• 10 jaar geldig voor personen vanaf 18 jaar
• 6 jaar geldig voor personen van 12 – 18 jaar
• 30 jaar geldig voor personen vanaf 75 jaar
• 1 recente pasfoto met witte achtergrond meebrengen
• de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden
Paspoort (reispas)
•	voor alle Belgen die naar een land reizen waar een paspoort vereist is
• aanvragen ten laatste 7 werkdagen voor de afreisdatum
•	kostprijs: € 73 (volwassenen) – € 43 (kinderen tot de leeftijd van 18 jaar)
• 7 jaar geldig voor volwassenen
• 5 jaar geldig voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar
• 1 pasfoto - tanden mogen niet zichtbaar zijn
•	de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden (minderjarige kinderen moeten vergezeld zijn van minstens één van de ouders)
Om zeker te zijn dat u over de juiste identiteitsdocumenten beschikt
kunt u terecht op www.diplomatie.be. U kunt daar per land controleren
welke reisdocumenten u nodig heeft om het land te kunnen bezoeken.
Meer info:
Dienst Burgerzaken
burgerzaken@kortenberg.be
02 755 22 30
www.kortenberg.be (Leven en samenleven/Reizen)

Een pasfoto moet aan de volgende voorschriften voldoen:
•	formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van
de kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 35 mm)
• in vooraanzicht getrokken (dus niet schuin of in profiel)
• met een witte achtergrond
• voorhoofd, ogen, wangen, kin en neus moeten onbedekt zijn
•	zonder hoofddeksel of sjaal (anders moet een attest van de
erkende religieuze overheid of een medisch attest voorgelegd worden)
•	voor de aanvraag van een paspoort mogen de tanden niet
zichtbaar zijn op de foto
•	de Kortenbergse fotografen hebben de nodige voorschriften
ontvangen waaraan pasfoto's moeten voldoen
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Mobiliteit
GEMEENTEBESTUUR

LEVEND VERKEERSPARK LEERT KINDEREN VEILIG FIETSEN IN HET VERKEER

Jonge kinderen voelen zich onveilig in het verkeer. Dat bleek vorig jaar uit een enquête over verkeersveiligheid. Acht op de tien ouders vraagt om op
school meer verkeersveiligheid aan bod te laten komen. Het onveiligheidsgevoel van de jonge kinderen is vooral te wijten aan de drukte en de snelheid
van het verkeer. Het is daarom belangrijk om hen met het verkeer te leren omgaan, en hen, en ook aan de ouders, te leren dat er goede alternatieven
zijn voor verplaatsingen met de auto.
Het gemeentebestuur van Kortenberg wil verkeerseducatie blijvend ondersteunen. Leren doen kinderen niet
uitsluitend op de schoolbanken: de openbare weg is de beste plaats om ervaringen op te doen in het verkeer.
Een levend verkeerspark is hiervoor de ideale formule! In de verschillende deelgemeenten zullen de leerlingen
van het vijfde en zesde leerjaar tijdens de maand mei op de openbare weg fietsen om te leren omgaan met
het verkeer.
Terwijl het verkeer zijn gewone gang gaat, volgen de leerlingen een uitgestippelde route in de schoolomgeving.
Waarnemers met fluo hesje controleren de leerlingen op
het naleven van de verkeerssituatie en het correct uitvoeren van manoeuvres.
De fietsbehendigheid wordt geoefend op de behendigheidsparcours die vervaardigd werden door de gemeentelijke werklieden.
De leerlingen krijgen ook de gelegenheid geïnformeerd te worden over de gevaren van de dode hoek rondom een vrachtwagen. Een vrachtwagen en
een dodehoekzeil op ware grootte worden hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld. In de klassen kunnen er theorielessen gegeven
worden aan de hand van een dodehoekkoffer.
De fietsen van de deelnemende leerlingen worden vooraf aan een technische schouwing onderworpen met behulp van een fietscontrolekaart.
De doelen van deze actie zijn:
• leren fietsen in diverse verkeerssituaties;
• kinderen gevaar leren inschatten;
• de kennis van verkeer en veiligheid in schoolverband toetsen.
Tijdens deze actie is er ook kans om de fietsen van de kinderen te laten graveren. Het gemeentebestuur van Kortenberg krijgt ieder jaar tientallen meldingen van gestolen fietsen waarvan er een twintigtal teruggevonden wordt. Een gegraveerde
fiets kan makkelijker opgespoord worden.
Alle leerlingen worden beloond met een kleine attentie, een drankje en een versnapering.
Helpt u samen met onze kinderen mee aan een veilig verloop van dit initiatief?
Het levend verkeerspark kan enkel geslaagd verlopen als er voldoende seingevers zijn. Met fluo hesje en C3-bordje staan zij opgesteld op het parcours
om de vaardigheden van de fietsende kinderen te beoordelen. De scholen kunnen steeds rekenen op de steun van verschillende ouders en grootouders, maar extra hulp is steeds welkom:
• 12 mei in Erps-Kwerps (school Klimop)
• 13 mei in Erps-Kwerps (school Mater Dei)
• 19 mei in Everberg (school Negensprong)
• 20 mei in Meerbeek (school Boemerang)
• 26 mei in Kortenberg (school Regenboog)
• 27 mei in Kortenberg (school Hertog Jan)
Kunt u zich een halve dag vrijmaken op een of meerdere van deze data en wenst u mee te werken aan dit initiatief? Geeft u dan een seintje aan de
dienst mobiliteit (mobiliteit@kortenberg.be of 02 755 22 75). De scholen verwelkomen u met open armen!
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Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

WONINGKWALITEIT

Wanneer u een woning verhuurt of huurt, gaat u best na of de woning voldoet aan de minimale wettelijke kwaliteitsvereisten. Een woning die verhuurd wordt moet bij aanvang van de huurovereenkomst voldoen aan heel
wat vereisten. De belangrijkste voorbeelden van deze verplichtingen zijn:

die gebouwd werden voor 1945) voldoende rookmelders voorzien worden.
Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt
ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd. Als de verhuurder voor zo’n
woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden geweigerd.

Het EPC
Elke woning die in Vlaanderen te huur aangeboden wordt moet sinds 1
januari 2009 beschikken over een EnergiePrestatieCertificaat (EPC). Dit certificaat geeft weer hoeveel energie er nodig is om de woning op jaarbasis te
verwarmen zodat de huurder een idee krijgt van de energiekosten. Het EPCnummer moet op de advertentie staan. Bij het ontbreken van een EPC riskeert u een boete van 500 tot 5000 euro.

De Vlaamse Wooncode
Sinds 1997 zijn in de Vlaamse Wooncode de minimale vereisten voor veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit vastgelegd. De laatste jaren zijn de
controles op deze normen drastisch toegenomen, wat ook het aantal ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaringen stevig doet toenemen. Wilt u
weten of uw woning voldoet, dan kunt u in Kortenberg gratis een conformiteitsonderzoek aanvragen. De technisch adviseur komt dan ter plaatse om
een grondig onderzoek uit te voeren en geeft suggesties voor verbetering
waar mogelijk.

Keuringen en attesten
Sinds 1981 is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
in voege. In dit AREI is de verplichting tot een periodieke keuring om de 25
jaar opgenomen. Als uw woning dus van voor 1981 dateert, dan had er in
principe in 2006 een keuring moeten plaatsvinden. Daarnaast moeten gasketels om de 2 jaar nagekeken worden en stookolieketels elk jaar. Bovendien
moeten stookolieketels om de 5 jaar onderworpen worden aan een verwarmingsaudit.
Dakisolatienorm
Sinds 1 januari 2015 is de dakisolatienorm in voege. Deze norm
wordt gefaseerd ingevoerd met
als eindpunt 2020. Als uw dak in
2020 niet geïsoleerd is, mag u uw
woning niet meer verhuren!
Momenteel zijn er nog heel wat
premies en tegemoetkomingen
beschikbaar; geen enkele reden
dus om nog langer te wachten!
Rookmelders
Op 1 januari 2013 trad het rookmelderdecreet in werking. Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet
elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. Vanaf 1 januari
2016 moeten ook bij bestaande contracten (voor de verhuur van woningen

Wat zijn de belangrijkste taken van een woningcontroleur?
In Kortenberg is David Oyen van Woonwijzer Midden-Brabant sinds 2013
aangesteld als woningcontroleur. Zijn taak bestaat erin om elke melding van
gebrekkige woningkwaliteit te onderzoeken. Elke belanghebbende mag bij
hem een melding doen. Dat gaat van de wijkagent, de huurder, een buur tot
een toevallige voorbijganger. Hij zal ter plaatse het probleem inschatten en
indien nodig Wonen-Vlaanderen of de wooninspectie bij het dossier betrekken. Zij kunnen een advies tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring
aan de burgemeester geven. De burgemeester baseert zich vervolgens op dit
advies om zijn besluit te nemen. Als er een procedure gestart wordt, is de
woningcontroleur tijdens het hele proces het aanspreekpunt voor huurder en
verhuurder. Ook preventief kan een verhuurder hem contacteren om na te
gaan of de woning voldoet. Hij geeft dan advies en de burgemeester levert
een conformiteitsattest af indien de woning geschikt is voor verhuur. Dit
attest is gratis en blijft 10 jaar geldig.
Waar moeten mensen die op zoek zijn naar een huurwoning
zeker op letten?
Om te beginnen moet de advertentie in orde zijn. Staat er duidelijk een huurprijs vermeld? Wat zegt het EPC? Als u de woning bezoekt, is het altijd goed
om alle installaties even te bekijken. Ziet de zekeringkast er netjes uit, zijn er
voldoende stopcontacten, zijn de ramen goed onderhouden, en wat met de
verwarmingsketel? Als u vochtige plekken of kringen ziet, informeert u best
naar de oorzaak hiervan. Als de verhuurder slechte verluchting door de
vorige huurder aanhaalt, kijkt u best na of er voldoende verluchtingsmogelijkheden zijn.
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Wat kunnen verhuurders doen om zichzelf van een goede verhuur te verzekeren?
Zorg dat u in orde bent met alle attesten en vraag een conformiteitsattest
aan. Als u een huurcontract opmaakt, laat dat dan even nakijken bij het
woonloket. Dit kijkt gratis na of alles volgens de regels werd opgesteld en
levert indien gewenst modelcontracten en een model van plaatsbeschrijf
aan. Ook immokantoren of het sociaal verhuurkantoor zijn waardevolle partners bij verhuur.
Wat kunnen huurders doen als ze vermoeden dat de kwaliteit
van de woning ondermaats is of de huisbaas niet reageert op hun
klachten?
Vraag een woningonderzoek aan bij de burgemeester of contacteer het woonloket. Maar zorg steeds dat u de verhuurder grondig geïnformeerd hebt over de
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aard van uw klachten. Een aangetekende brief is aangewezen. De verhuurder
moet namelijk de kans krijgen om te reageren op uw opmerkingen.
Wat indien er een geschil ontstaat tussen de huurder en
verhuurder?
Zorg dat u als huurder steeds uw huur blijft betalen. Enkel een vrederechter is
bevoegd om een huurvermindering toe te kennen. En zoek zo snel mogelijk
hulp. Goede communicatie is cruciaal, maar soms komt u er samen niet uit. Dan
is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een onafhankelijke externe partij
betrokken wordt. Het woonloket is hiervoor een aangewezen partner. Daar
krijgt u onpartijdig en gratis advies en kunt u verdere escalatie vermijden.
Contactgegevens woningcontroleur David Oyen
Technisch adviseur woonloket Woonwijzer Midden-Brabant
0496 535 002 of david.oyen@igo.be

Milieu
Foto: Vlaco vzw

GEMEENTEBESTUUR

KRINGLOOPTUINDAG EN PLANTENBEURS

Op zondag 29 mei organiseren de kringloopkrachten van 10 tot 17 u. in
samenwerking met de milieudienst, met financiële steun van de milieuadviesraad van Kortenberg, een Kringlooptuindag en Plantenbeurs in het Park
van de Oude Abdij Kortenberg.
Dit evenement groeit ieder jaar gestaag. Wat begon als een activiteit rond
composteren is uitgegroeid tot een beurs waar alle initiatieven rond ecologisch en duurzaam leven een plaatsje krijgen. Ook dit jaar werden tal van
nieuwe standhouders aangetrokken en de vaste waarden van voorgaande
jaren zullen opnieuw aanwezig zijn.
Zo worden initiatieven verwelkomd rond natuurbeheer, ecologisch leven en
wonen, betere gezondheid en vitaliteit, fair trade handel, imkerij, bloemschikken, keramiek, neerhofdieren (ezeltjes, kippen, konijnen en geitjes),
afvalpreventie, sociale economie, verwerken van eigen fruitoogst, korteketen-initiatieven zoals voedselteam en buurderij, … Particulieren met
groene vingers zullen hun enthousiasme voor het kweken en verzorgen van
kamer- en tuinplanten en moestuinieren met u delen.
De Kringlooptuindag is een echte belevingsbeurs met onder andere tal van
demonstraties. U kunt op de stand van de Bijenhouders Regio Kortenberg
terecht voor gratis bloemenzaad. Breng gerust uw tuinplan mee en de tuinplanners van het Regionaal Landschap Dijleland staan klaar met advies voor
de beplanting van uw eigen groene oase. De inwoners die nog wensen deel
te nemen aan de samenaankoop voor hokopeners voor het beschermen van

pluimvee tegen vossen en marters kunnen terecht op de
stand van IGO. De
kinderen kunnen om
13 u. bij de kringlooptuinkrachten
een insectenhotel knutselen en de Jeugd Natuur en Milieu (JNM)kiemwerking zal vanaf 14 u. een educatieve activiteit organiseren. U kunt
doorlopend knuffelen met de neerhofdieren of u te goed doen aan ambachtelijke proevertjes.
Tot slot kunt u gezellig nakaarten met een (h)eerlijke hamburger met lokaal
rundsvlees, oliebollen of een ijsje en een fair trade drankje op het terras
onder de oude bomen langs het water. Een niet te missen evenement voor
jong en oud.
Alle geïnteresseerde inwoners zijn welkom in het Park van de Oude Abdij, te
bereiken via de toegangsweg langs de Wijngaardstraat te Kortenberg.
Parkeergelegenheid is er op de parking van GC Colomba. Kom zeker een
kijkje nemen!
Zondag 29 mei van 10 tot 17 u.
Park van de Oude Abdij Kortenberg
Gratis
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GEMEENTEBESTUUR

HONDEN AAN DE LIJN

Een groot deel van de bevolking beleeft veel plezier aan het houden van een hond.
De vriendschap en onvoorwaardelijke trouw van deze viervoeter is van groot
belang voor velen. Daar tegenover staat dat heel wat mensen hinder ondervinden
van honden. Niet alleen de overlast van hondenpoep is een bron van irritatie, maar
ook het niet aanlijnen van het dier kan voor problemen zorgen.
Niet alleen kinderen en volwassenen zijn vaak bang voor onbekende viervoeters. Maar ook broedende vogels en andere dieren ondervinden last van rondsnuffelende honden. Honden die door de akkers lopen, kunnen aanzienlijke
schade veroorzaken aan gewassen, wat dan weer een impact heeft op de
opbrengst en broodwinning van onze landbouwers. Maar ook weidedieren
kunnen angstig reageren en hierdoor ernstige blessures oplopen.
Wees een verantwoordelijke hondeneigenaar en begrijp dat niet iedereen het
op prijs stelt ongevraagd benaderd te worden door uw hond. Hou rekening met
het feit dat niet iedereen een hondenvriend is en dat niet elk kind werd aangeleerd hoe vreemde honden te benaderen. Heb ook respect voor het leven van
andere dieren en de broodwinning van de landbouwers.
Zoals in artikel 94 van het politiereglement staat vermeld, moet een hond op
het openbaar domein in Kortenberg altijd aangelijnd zijn.

GEMEENTEBESTUUR

Goed om weten: ieder jaar worden er in de politiezone HerKo GASprocessen-verbaal opgesteld omdat dieren onbeheerd loslopen. Een
GAS-boete kan sinds 1 januari maximaal 350 euro bedragen.

REGLEMENTERING ROND SNOEIEN

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

snipperwand (tussen draadnet
met maasbreedte 7,5 cm) of bij het
thuiscomposteren.
Drie keer per jaar is er een huisaan-huis-ophaling voor snoeihout. Het gaat dan enkel om takken en stammetjes met een maximale diameter van 10 cm en een lengte van minimaal 50 cm en maximaal
2 m., samengebonden met natuurtouw. Een pakket mag maximaal 25 kg
wegen. Het is niet toegestaan snoeihout verpakt aan te bieden (bijvoorbeeld in kartonnen dozen of plastic zakken).
Snoeihout (en haagscheersel) kunt u als gratis fractie ook kwijt via het
containerpark. Wortels en stronken horen niet bij het snoeihout: zij horen
tot de betalende fractie op het containerpark.
Haagscheersel en versnipperd snoeihout kunt u via de gft-bak afvoeren
(DifTar-systeem, betalend). Grof, ongesnipperd snoeihout hoort niet in de
gft-bak.
Minder snoeien
Weet dat snoeien gelijk staat met groeien, en dus opnieuw snoeien... Hoe
sterker u snoeit, hoe sterker de plant wil terugkomen. Vooral de winter
snoei (ongeveer van november tot midden maart) leidt tot sterke groei in
het volgend seizoen. Zomersnoei (ongeveer eind juni tot september) leidt
tot minder groei achteraf en kunt u inzetten om de plant in vorm te houden. De beste maanden om een haag te snoeien zijn juni en september.
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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. Vorige maanden zijn soda en groene zeep aan
bod gekomen. Als laatste krijgt u enkele tips rond het gebruik van azijn in
het huishouden.
Azijn
Azijn ontstaat door het omzetten van alcohol in een zuur. Het kan voor
veel meer gebruikt worden dan alleen in de keuken. Azijn is een goedkoop
en milieuvriendelijk alternatief poetsproduct. Het breekt wel de werking
van zeep af, gebruik het dus niet samen.
•	Wasverzachter: azijn werkt minstens even goed en is zelfs zachter voor
stoffen als wol en zijde. Doe een flinke scheut azijn in het wasverzachterbakje. Doe het echter nooit in hetzelfde bakje als uw zeep, want dan
werkt de zeep niet meer.
•	Ontkalker: waterkokers en koffiezetapparaten kunnen met onverdunde
azijn ontkalkt worden. Vul het apparaat met onverdunde azijn en zet
het aan. Spoel enkele keren na.

•	Alternatief voor ammoniak: doe een flinke scheut schoonmaakazijn in
het water waar u de ramen mee zeemt of uw drinkglazen mee spoelt.
Uw glas wordt mooi helder zonder strepen.
•	Zeepoplossend: u kunt de zeepresten uit tapijten of zetels die u net
met zeep hebt behandeld, verwijderen door ze met koud water en
azijn te deppen.
•	Huisstofmijt: huisstofmijten in uw matras houdt u onder controle door
de matras regelmatig met een in azijn-wateroplossing gedrenkte
spons te doppen.
•	Glansmiddel: tegels, spiegels en douche poetst u mooi glanzend op
met een in azijn besprenkelde poetsdoek. Kalkaanslag op uw kranen
laat u verdwijnen door er een nacht een doekje met azijn op te leggen.
Uitstromers en douchekoppen legt u een nacht in een azijnbadje om
de aanslag te doen verdwijnen.
•	Onkruidverdelger: ook in de tuin kan azijn een milieuvriendelijk alternatief bieden voor de vele bestrijdingsmiddelen. Een oplossing van vijf
à tien procent azijn in water gebruikt u als onkruidverdelger. Vooral
distels zijn hier, in de eerste twee weken, zeer gevoelig voor.

Drugs- en alcoholpreventie
STOPPEN MET ROKEN? UW BESTE STOPPOGING OOIT

Bron: Logo Oost-Brabant
Dinsdag 31 mei is Werelddag zonder tabak. Rookt u? En denkt u er
wel eens aan om te stoppen? Gewoon doen! Voor uw gezondheid én
voor uw portemonnee. Doe meteen uw beste stoppoging ooit.
Hoe? Gebruik de beste hulp die er is
Uw kans om voor altijd te stoppen wordt écht veel groter als u het goed
aanpakt. Want stoppen met roken kunt u leren. Hoe dan? Met de hulp
van een tabacoloog. Of van uw huisarts. Dat zijn allebei erkende rookstopbegeleiders. Het grootste deel van die hulp betaalt uw ziekenfonds
terug. Precies omdat het de beste hulp is.
Wat is een erkende rookstopbegeleider?
Een tabacoloog is een echte rookstopspecialist. Hij heeft daarvoor een
opleiding gevolgd. En daarna een erkend statuut gekregen. Het is de
beste hulp die u kunt krijgen. Ook uw huisarts kan u helpen. Hij ondersteunt u zelf of verwijst u door naar een tabacoloog.
Wat doet een rookstopbegeleider precies?
Hij begeleidt u en geeft u handige tips en trucjes. Hij gaat na wat roken
voor u betekent. En hoe u dat kunt veranderen. Hij weet hoe moeilijk

het kan zijn om te stoppen. Samen legt u een stopdatum vast. Hij zorgt
ervoor dat u zich goed voorbereidt. Dan stopt u. En ook daarna begeleidt hij u nog. Zo maakt u van die nieuwe start een succes. Hij zorgt
voor uw beste stoppoging ooit.
Waar kunt u een rookstopbegeleider vinden?
Aan de telefoon of in zijn praktijk.
Tabakstop is de telefonische hulplijn. Het nummer staat op uw sigarettenpakje: 0800 111 00. Als u ernaar belt, krijgt u gratis hulp en advies van
een tabacoloog. U kunt ook gedurende 3 maanden gratis coaching via
telefoon krijgen. Uw eigen vaste rookstopbegeleider luistert dan naar u,
geeft u tips en advies en zorgt ervoor dat u een heel goede stoppoging
doet. Met veel kans op succes. Lees er alles over op www.tabakstop.be.
Net als de huisarts heeft een tabacoloog vaak een eigen praktijk waar u terechtkunt. U kunt bij beiden maximum 8 terugbetaalde consultaties volgen. Een
tabacoloog in uw buurt vinden? Ga naar www.erkendetabakologen.be.
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Welzijn
MEI: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BAARMOEDERHALSKANKER
Bron: Logo Oost-Brabant en het Centrum voor Kankeropsporing

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker…
•	is er voor mensen die geen klachten hebben en geen verhoogd risico op de ziekte hebben
• wordt aangeboden door de Vlaamse overheid
U maakt zelf een afspraak voor een uitstrijkje bij uw huisarts of gynaecoloog. Er wordt gekeken of er afwijkingen zijn die
kunnen wijzen op een bepaalde kanker. Pas na vervolgonderzoek (indien nodig) wordt een diagnose gesteld.
Wat is dat, een bevolkingsonderzoek naar
kanker?
Bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden
alle 25- tot en met 64-jarige vrouwen in Vlaanderen aangemoedigd
om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Met een uitstrijkje
spoort u baarmoederhalskanker gemakkelijk op. Ook de voorstadia
ervan, waarin de ziekte nog heel beperkt of nog niet ontwikkeld is,
spoort u met de test op. U hebt dan nog geen kanker en een eenvoudige behandeling is vaak al genoeg om te voorkomen dat u wel baarmoederhalskanker krijgt.
Hebt u in de afgelopen 3 jaar geen uitstrijkje laten nemen? Dan ontvangt u van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodiging voor
het onderzoek. Enkele weken nadat u het uitstrijkje hebt laten nemen,
ontvangt uw arts het resultaat.
In 2014 heeft maar liefst 61,2% van de Vlaamse vrouwen een driejaarlijks uitstrijkje laten nemen. Het Centrum voor Kankeropsporing en
de Vlaamse Overheid streven naar een deelname van 65% van de vrouwen van 25 tot en met 64 jaar in 2020.
In Kortenberg nam 64,9% deel aan dit bevolkingsonderzoek en zo scoren we hoger dan de deelname voor onze provincie (62,7%). We zijn
als gemeente trots op dit cijfer en streven ernaar om dit te behouden
en zelfs te verhogen in de toekomst.

Een uitstrijkje blijft belangrijk na de menopauze
Vaak denken vrouwen dat ze na de leeftijd van
50 jaar geen risico meer lopen. En dat baarmoederhalskanker een ziekte van jonge vrouwen is.
Dat is een misvatting.
In onze gemeente liet 53,2% van de vrouwen
tussen 55 en 59 jaar en 50% van de vrouwen
ouder dan 60 een driejaarlijks uitstrijkje nemen.

Vragen over het bevolkingsonderzoek?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be, stuur een e-mail naar
kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9 en 12 u. en 13 en 16 u.
Hebt u vragen over uw persoonlijke medische situatie, neem contact op
met uw huisarts of gynaecoloog.
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Welzijnshuis
WEEK VAN DE OPVOEDING

De Week van de Opvoeding vindt plaats van 16 tot 23 mei. Ook in
Kortenberg worden tal van activiteiten voor ouders en kinderen georganiseerd door het Welzijnshuis in samenwerking met de gemeente en
andere partners uit de kinder- en jeugdsector.
'Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen!'
Tegenwoordig krijgen ouders
en kinderen de kans om met
veel verschillende zaken bezig
te zijn. Vaak gaat dat goed en
is het een verrijking. Maar
soms begint de combinatie te
wegen en slaat de balans
door. Het risico bestaat dat
men zichzelf voorbij loopt en
niet meer kan genieten.
Het thema van de Week van de Opvoeding 2016 wil gezinnen aanmoedigen om af en toe eens stil te staan. Eens heel diep adem te halen. En te
beseffen wat er nu, op dit moment, gebeurt. Om af en toe te ‘zijn’ in plaats
van te ‘doen’.
Een leuke gezinsdag als aftrap
De aftrap van de Week van de Opvoeding wordt gegeven op pinkstermaandag 16 mei in de tuin van de pastorij van Meerbeek (aan de kerk
in de Sint-Antoniusstraat). Deze gezinsdag loopt gelijktijdig met het cultuurevenement ‘Gestrand’. Jong en oud kunnen genieten van:

• een zoete ‘tea time’
U kunt hier doorlopend terecht voor lekkernijen
en heerlijke warme dranken. Schuif aan voor
het dessertenbuffet voor slechts 6 euro per volwassene of 4 euro voor een kind onder de
twaalf jaar.
Als u op voorhand inschrijft (vóór 4 mei) via de
UiTbalie (uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22
80) maakt u kans om een leuke goodiebag te
winnen en geniet u bovendien een korting van 1 euro per persoon.
•	
een leuk en actief spelparcours voor ouders en kinderen
Volg dit parcours en laat uw kaartje afstempelen bij elke activiteit. Een
volle kaart geeft kans op een mooie prijs. Iedereen mag gratis deelnemen.
•	
gratis randanimatie met een avontuurlijk springkasteel en
grime
Een week met interessante vormingen en infoactiviteiten
Van 16 tot 23 mei organiseert het Welzijnshuis samen met partners verscheidene infomomenten rond diverse opvoedingsthema’s. Deze zijn interessant voor ouders en grootouders, maar evengoed voor al wie met kinderen werkt. U vindt het volledige programma vanaf 2 mei 2016 op www.
welzijnshuiskortenberg.be. Deelname aan deze activiteiten is kosteloos.
Meer info:
02 755 23 15 of welzijnshuis@kortenberg.be
www.welzijnshuiskortenberg.be

Dienstencentrum
INFONAMIDDAG:
FABELS EN FEITEN OVER GEZONDE VOEDING
‘Van aardappelen word je dik.’ 'Na 20 u. mag je niets meer eten.’ ‘Mijn vriendin heeft een dieet gevolgd en is hier 10 kg mee afgevallen op 2 maanden
tijd.’
Deze dingen hebt u vast en zeker al eens gehoord. Maar klopt dit wel? Dat
komt u te weten in deze presentatie. Feiten en fabels in verband met gezonde
voeding worden besproken, maar ook populaire diëten worden onder de
loep genomen. U komt te weten waarom deze toch niet zo efficiënt zijn als
ze laten uitschijnen.

Praktisch
Dinsdag 10 mei van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, lokaal 0.4
Gratis
Inschrijven vóór 9 mei via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224
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INFOAVOND: AUTISME
Wilt u ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven? Dan is deze
inleefsessie iets voor u. Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over
autisme, maar hoe het voelt om autisme te hebben is nog een andere zaak.
Tijdens het inleefmoment zullen een persoon met autisme en een persoon
zonder autisme door middel van enkele inleefmethodieken trachten u zo
dicht mogelijk bij het ‘autistisch voelen’ te brengen. Een boeiende ervaring!
Deze infoavond wordt georganiseerd door het Dienstencentrum in samenwerking met het Regionaal Dienstencentrum Tienen.

Praktisch
Dinsdag 7 juni van 19 tot 21.30 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte Dienstencentrum
Gratis
Inschrijven vóór 1 juni via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224

Foto: Toerisme Hasselt

DAGUITSTAP MET LIFTBUS NAAR HASSELT
Op woensdag 8 juni organiseert het Dienstencentrum een uitstap naar
het Jenevermuseum en de Japanse tuin in Hasselt. De hele trip is rolstoeltoegankelijk en ook de afstanden zijn aangepast aan personen die moeilijk te been zijn. Het Dienstencentrum voorziet een rolstoel of een rollator
indien u deze aanvraagt bij uw inschrijving.
U vertrekt om 8.30 u. met
een liftbus aan de serviceflats (Leuvensesteenweg
190 te Kortenberg) naar
Hasselt. Om 10 u. krijgt u
een rondleiding met gids
in het Jenevermuseum:
‘het verhaal achter de fles’.
De gids neemt u mee
doorheen het museum en
vertelt onderweg meer
over het productieproces
en de geschiedenis van
jenever. Feiten worden
afgewisseld met leuke
weetjes en anekdotes maar het blijft niet bij luisteren alleen. Ook andere
zintuigen worden aangesproken. U ruikt, voelt en … proeft een borrel (of
frisdrank) in het proeflokaal.
Na deze rondleiding gaat u te voet naar een restaurant vlak bij het
museum voor een driegangenmenu (drank is niet inbegrepen).
In de namiddag gaat u met de bus naar de Japanse Tuin. De Japanse Tuin
in Hasselt is de plek bij uitstek om de Japanse cultuur van dichtbij te ontdekken en beleven. Het is de grootste in zijn soort in Europa. Hij werd in
1992 met behulp van de Japanse partnerstad Itami ingericht. Een gids
vertelt u op basis van welke godsdienst de tuin werd ingericht en wat de
betekenis is van de vele Japanse symbolen. Na de rondgang met gids kunt
u verder nog genieten van het Japanse landschap gebaseerd op het

Foto: Toerisme Hasselt

model van een theetuin uit de 17de eeuw met theehuis, waterwerken en
fraaie beplanting. Om 17.15 u. wordt er aan de bus verzameld om de
terugreis aan te vatten.
Deelnameprijs
Afhankelijk van het aantal deelnemers betaalt u tussen de 60 (35 deelnemers) en 40 (50 deelnemers) euro. In deze prijs zijn de volgende kosten
inbegrepen:
•	Busreis van en naar Hasselt en de verplaatsingen daar, met een comfortabele bus met liftsysteem (fooi voor de chauffeur inbegrepen)
•	Toegang en rondleiding met gids in het Jenevermuseum met proevertje
• Driegangenmenu in restaurant (drank niet inbegrepen)
• Toegang en rondleiding met gids in de Japanse Tuin
Gelieve bij inschrijving te melden of er een rollator of rolstoel voor u moet
worden voorzien.
Praktisch
Woensdag 8 juni om 8.30 u.
Vertrekplaats: Serviceflats, Leuvensesteenweg 190, Kortenberg
Deelnameprijs tussen 40 en 60 euro
Inschrijven vóór 27 mei via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224
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Politie

OPENDEURDAG BIJ POLITIEZONE
HERKO OP ZONDAG 29 MEI

Hebt u altijd al een kijkje willen nemen in een politiecel? Wenst u meer
informatie over sporenonderzoek? Kom dan op zondag 29 mei in het
politiehuis van Herent een blik achter de schermen van de politie werpen.
U vindt er niet alleen allerlei infostandjes, maar u kunt er ook deelnemen
aan één van de talrijke activiteiten die gepland zijn. Daarnaast kunt u in
de eetzaal terecht voor een hapje en een drankje.
Wat valt er allemaal te beleven?
•	diverse infostands (diefstalpreventie, recherche, interventie, verkeer,
wijkdienst,…)
• bezoek aan de cellen
• rondleiding in het politiehuis
• bezichtiging van het voertuigenpark
• demonstratie geweldbeheersing en laserschietstand
•	voor de kleinsten: een recherchespel en het afleggen van een parcours
met een politiehelm, schild en wapenstok
•	demonstratie van een patrouillehond en een drugshond van de
politiezone Leuven
• de crashsimulator van de politiezone Tienen-Hoegaarden
• stand van het Rode Kruis
• mobiele rooksimulator van het Kinderbrandwondenfonds
•	federale politie: neem plaats op één van de moto’s van de wegpolitie, ga over kop in de tuimelwagen, vraag info aan de rekruteringsstand of kijk hoe het labo van de federale gerechtelijke politie
sporen opneemt

In samenwerking met brandweerzone Vlaams-Brabant Oost!
Ook de brandweer zal aanwezig zijn op
de opendeurdag: meer weten over
brandveiligheid? Hoe moet u een klein
brandje blussen? Plaatsnemen in de
ladderwagen? De brandweer heet u

van harte welkom!
U bent van harte welkom met het hele gezin op zondag 29 mei
van 11 tot 17 u. in het politiehuis van Herent (gebouw De Kouter,
Spoorwegstraat 6).
Meer info vindt u op de website www.politieherko.be.

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 maart
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
2 040

V85*

% overtredingen

50 km/u.
45 km/u.
1,2 %
Dorpsstraat (beide richtingen)
50 km/u.
1 557
49 km/u.
3%
Hoogveldstraat
(richting Sterrebeeksesteenweg)
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in maart snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 1,9 % overtredingen vastgesteld.
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Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

VOLUIT LEVEN IN KORTENBERG: BLIJF STEEDS OP DE HOOGTE!

Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in onze gemeente, dan
kunt u zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief van de gemeente.
Dit doet u door onderaan de startpagina van de gemeentelijke webstek te
klikken op de link om in te schrijven. U kiest zelf welke nieuwsbrief u
wenst te ontvangen:
• In de algemene nieuwsbrief van Kortenberg komt het nieuws aan bod
dat op de startpagina van de website wordt opgenomen, en ook dringende berichten in verband met wegenwerken of bijvoorbeeld de
vuilnisophaling. Ook het vrijetijdsaanbod van de gemeente wordt erin
opgenomen. Als er vacatures zijn bij het gemeentebestuur, dan leest u
dat ook in deze nieuwsbrief.
• In de nieuwsbrief van het Dienstencentrum vindt u drie keer per jaar
links naar de voor de volgende maanden geplande activiteiten van het
Dienstencentrum.
• De nieuwsbrief voor verenigingen is in eerste instantie bestemd voor
mensen actief in het Kortenbergse verenigingsleven.
Inschrijven is eenvoudig. Wenst u zich nadien terug uit te schrijven, dan
kan dit via een link die u terugvindt in de rechterbovenhoek van elke

GEMEENTEBESTUUR

nieuwsbrief. Uiteraard wordt uw privacy gerespecteerd en worden uw
gegevens nooit aan derden doorgegeven.
Daarnaast heeft de gemeente Kortenberg voor de meest actuele informatie ook een algemene Facebookpagina (www.facebook.com/Kortenberg)
en een Twitteraccount (twitter.com/GemKortenberg).
Mogelijk hebt u ook interesse in deze Facebookpagina’s:
• Cultuurdienst Kortenberg (www.facebook.com/cultuurdienstkortenberg)
• Jeugddienst Kortenberg (www.facebook.com/jeugddienst.kortenberg)
• Bibliotheek Kortenberg (www.facebook.com/bibliotheekkortenberg)
• Drugs en alcoholpreventie Haacht Kampenhout Keerbergen Kortenberg
(www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieh3k)
Ook politie HerKo is actief op Facebook en Twitter:
• www.facebook.com/politieherko
• twitter.com/politieherko

BETER EEN GOEDE BUUR
DAN EEN VERRE VRIEND

Het is fijn als we voor praktische zaken of voor een praatje bij de buren
kunnen aankloppen. Jammer genoeg leert de praktijk dat dit niet altijd
evident is. Daarom vindt u hieronder enkele nuttige tips voor een goede
verstandhouding met uw buren:
• Stel uzelf voor aan de buren als u ergens nieuw komt wonen.
• Groet de buren vriendelijk en maak af en toe een praatje.
• Geef uw gsm-nummer aan een buur, zodat deze u kan contacteren
wanneer er zich iets ongewoons voordoet in de buurt van uw woning,
en omgekeerd.
• Geeft u een feest of een barbecue of gaat u verbouwen? Laat dat aan
de buren weten en bespreek hoe u de overlast voor hen kunt beperken.
• Is er een buurtcomité of een straatfeest? Doe mee! Het is een goede
gelegenheid om uw buren beter te leren kennen.
• Goede buren helpen elkaar en lossen praktische problemen snel op.
Bied hulp aan, bijvoorbeeld: uitlenen van materiaal (bijvoorbeeld een
haagschaar), wanneer uw buren op vakantie zijn hun brievenbus ledigen, de kat of kippen voederen, planten water geven, …
• Elke buur heeft zijn eigen omgangsvormen en gewoontes. Respecteer
elkaars privacy.
• Hebt u een vraag of ongemak, praat erover met de buur. Laat irritaties
niet oplopen. Uw buren respectvol aanspreken op zaken die u ongemak bezorgen is moeilijk, maar het voorkomt burenruzie.

Stelt er zich toch een probleem en lukt het niet om zelf met uw buur
te praten? Dan kunt u beroep doen op burenbemiddeling.
Burenbemiddeling is een gratis dienst waarbij neutrale en opgeleide
vrijwilligers buren helpen om met elkaar in gesprek te komen en te
begeleiden naar goede afspraken.
Inwoners van Kortenberg kunnen hiervoor mailen naar
burenbemiddeling@kortenberg.be of bellen naar 016 85 30 20.
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KOM OP ZATERDAG 28 MEI EUROPA ONTDEKKEN!
Opendeurdag van de Europese instellingen
Op zaterdag 28 mei zetten de Europese instellingen hun deuren
open voor het grote publiek.

werking van deze instellingen en de manier waarop de belangen van
de burgers worden verdedigd.

‘In verscheidenheid verenigd’, het motto van de Europese Unie, is het
thema van deze ludieke gezinsdag, editie 2016. Europa heeft vele gezichten vanwege de verschillende talen, culturen, godsdiensten, politieke meningen, ... Deze ‘meervoudige’ identiteit wordt weerspiegeld
in haar fundamentele waarden en in de instellingen die haar besturen.

In de Europese wijk, van het Schuman-rondpunt via de Belliardstraat
tot het Luxemburgplein, zijn de gebouwen geopend voor het publiek
tussen 10 en 18 u.
Op het programma: bezoeken van de gebouwen, informatiestands,
interactieve activiteiten, debatten, concerten en tentoonstellingen …
kortom, tal van activiteiten voor een leerrijke en ludieke dag met het
gezin of met vrienden.

MAART IN BEELD

Het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese
Unie, de Europese Commissie, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Europees Comité van de Regio's en de Europese Dienst voor
Extern Optreden slaan de handen in elkaar om meer dan 30.000 bezoekers te ontvangen. Dit is dé gelegenheid om kennis te maken met de

Surf voor het volledige programma naar europeday.europa.eu

1

4
1	
Alle derde en vijfde leerjaren kwamen langs in de Bib om het spel van de
Jeugdboekenweek te spelen. Thema dit jaar was 'Weg van de Stad'. De
Bib bouwde daarom speciaal een stadsmuur aan de jeugdafdeling.

2

3

2-3	Tientallen vrijwilligers verzamelden in de week van 14 tot 20 maart maar
liefst 1.560 kg zwerfvuil in de Kortenbergse straten, meer dan wat ooit
tevoren tijdens een zwerfvuilactie werd ingezameld. Het is fijn dat zoveel
mensen zich hebben ingezet om dit ‘record’ te behalen, maar het zou
natuurlijk nog beter zijn als dit zwerfvuil er nooit was geweest. Op de
foto’s ziet u leerlingen van de gemeentelijke basisscholen de Boemerang
en de Klimop.
4	
Op zondag 20 maart bezochten vele tientallen bezoekers tijdens de
opendeurdag naar aanleiding van de Dag van de Zorg de serviceflats Dry
Coningen. Na een welkomstwoord kregen ze een rondleiding door de
verantwoordelijke of konden ze de dagopvang ‘Noah’ bezoeken. In de tuin
konden ze genieten van een lekkere artisanale pannenkoek of wafel.
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in Kortenberg
(UiTbalie)
GEMEENTEBESTUUR

WIL JE ER EENS TUSSENUIT?

Aan de UiTbalie in de Bib kan je vanaf nu toffe meeneemtips vinden voor het hele gezin. Ben je op zoek naar
wat er deze maand aan evenementen of activiteiten te beleven valt? De gloednieuwe Vliegdisplay voorziet
een greep uit het vrijetijdsaanbod dat de gemeente en de erkende verenigingen aanbieden in Kortenberg.
Voor een volledig vrijetijdsaanbod kan je terecht op de UiTagenda via www.uitinkortenberg.be.

(Welzijn)
GEMEENTEBESTUUR

10.000 STAPPENCLASH

Ben je de sportiefste inwoner van Kortenberg? Smeer de benen dan nog eens extra in, want vanaf zaterdag
30 april gaat in Vlaanderen officieel de 10.000 stappenclash van start! 10.000 stappen per dag is het ideale
streefdoel voor een volwassene om aan de dagelijkse hoeveelheid beweging te voldoen. Samen met de
medebewoners van Kortenberg strijden we 29 dagen lang tegen de andere gemeenten om Kortenberg de
sportiefste gemeente van Vlaanderen te maken. Registreer je online, breng dagelijks of wekelijks je aantal
stappen in en breng Kortenberg letterlijk een stapje dichter naar de overwinning!
Om Kortenbergenaars een extra duwtje in de rug te geven, kan je deelnemen aan een heuse 10.000 stappenwandeling in Erps-Kwerps. Onderweg geniet je van natuur, bezienswaardigheden en streekproducten,
want bij gezond bewegen hoort ook gezond eten! Voor wandelaars die rustig hun conditie willen opbouwen zijn
kortere wandelingen beschikbaar.
Aan de UiTbalie in de Bibliotheek kan je terecht bij de 10.000 stappenstand. Hier is er informatie over de stappenclash, verschillende wandelingen
en activiteiten in de buurt en kan je onmiddellijk online registreren als deelnemer. Wie nog geen stappenteller heeft, kan er aan de UiTbalie eentje
ontlenen tegen een waarborg van 10 euro.
Om de stappenclash officieel mee in gang te trekken, kan je op zaterdag 30 april meedoen met de startwandeling. Daar zetten we onze eerste
stap in de strijd met de andere gemeenten! De clash eindigt op 28 mei. Nadien wordt de sportiefste gemeente bekend gemaakt, maar ook de sportiefste Kortenbergenaars vallen in de prijzen. Hou zeker de website van Kortenberg en de Facebookpagina van de gemeente en van de bibliotheek in
de gaten voor meer informatie en het vertrekuur van de startwandeling!
Meer info: www.10000stappen.be
Registratie via www.10000stappen.be/stappenregistratietool
Facebook: kortenberg, bibliotheekkortenberg
Contact: Jasmien Jossart via welzijn@kortenberg.be of 02 755 22 86
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(Dienst Vrije Tijd i.s.m. Gidsenbond Dijleland)
GEMEENTEBESTUUR

INFOSESSIE ‘DE FIETS- EN
WANDELMOGELIJKHEDEN IN ONZE STREEK’

Wie onze streek een beetje kent, weet dat er vele mooie ‘verborgen’ plekjes zijn, dat
je prachtige historische gebouwen kan bekijken en dat je tot rust kan komen in de
verschillende natuurgebieden, parken en bossen. Ben je van plan om binnenkort
op de fiets te springen of je wandelschoenen aan te trekken? Wil je gewoon van
thuis uit vertrekken en de eigen streek verkennen? Of wil je meer te weten komen
over de plaatselijke wandel- en fietsclubs?
Op donderdag 12 mei komt Marilyn Meulemans, een ervaren gids van de Gidsenbond Dijleland, uitleg geven over de vele fiets- en wandelmogelijkheden maar
ook de bezienswaardigheden in onze streek. Achteraf wordt er een drankje voorzien en kan je bij de wandel- en fietsclubs die ter plaatse een infostandje verzorgen
meer informatie bekomen over hun activiteiten. Aan de UiTbalie kan je die avond
ook fiets- en wandelkaarten van de streek kopen.

Foto: Evgenia Belyaeva

Donderdag 12 mei om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Gratis
Graag inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80.
Foto: Evgenia Belyaeva

(Cultuur)
GEMEENTEBESTUUR

GESTRAND

Cultuurmarkt voor amateurkunstenaars en andere schipbreukelingen
Op pinkstermaandag 16 mei kan je in Meerbeek terecht voor de gezelligste cultuurmarkt van het land.
Wandel langs de kraampjes in de tuin van de pastorij, woon een optreden bij in de kerk en geniet van de gezellige sfeer, de animatie en een
lekker hapje en tapje.
Van schilderijen over zelfgemaakte wenskaarten, van juwelen tot keramiek, … allerlei handgemaakte dingen worden van 13 tot 18 u. tentoongesteld.
Sommige kunstenaars demonstreren ook hoe ze werken en geven met veel enthousiasme uitleg over hun kunstdiscipline.
De locatie wordt voor de gelegenheid aangekleed tot een zomers strand. Genieten van het (hopelijk) zonnige weer, ‘terrasjes doen’ en flaneren
op ‘de dijk’… deze dag kan het ook in Meerbeek!
Diezelfde dag begint ook de ‘Week van de opvoeding’ en wordt het officiële startschot gegeven in de
tuin van de pastorij op de cultuurmarkt. Het Welzijnshuis en zijn partners bieden leuke, creatieve doeactiviteiten aan voor kinderen en organiseren een gezellige ‘tea time’.
Kortom, de cultuurmarkt biedt allerlei leuke activiteiten voor alle leeftijden.
Noteer dus zeker maandag 16 mei in je agenda voor een dag vol zon, muziek, cultuur en plezier!
Pinkstermaandag 16 mei van 13 tot 18 u.
Tuin van de pastorij en kerk, Sint Antoniusstraat, Meerbeek
Parkeren kan aan het voetbalveld in de Wijnegemhofstraat
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83
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(De Bib i.s.m. Femma Kortenberg en Vrouw & Maatschappij)
GEMEENTEBESTUUR

LEZING : VROUW-ZIJN IN HET MIDDEN-OOSTEN DOOR ANNABELL VAN DEN BERGHE

Annabell Van den Berghe is freelance correspondent en journalist in het Midden-Oosten.
Ze woonde een tijdlang in Egypte van waaruit ze naar verschillende andere landen in de
regio reisde voor verslaggeving voor Belgische en buitenlandse media. Ze maakte onder
meer voor Canvas een reportage over vrouwen in Egypte en werkte aan verschillende
verhalen over de laatste ontwikkelingen in de regio sinds de Arabische Lente.
Op donderdag 26 mei vertelt zij ons hoe het is om te werken als Westerse vrouw in
het Midden-Oosten en over het vrouw-zijn ginds. Ze toont fragmenten uit de Canvasreportage en licht deze toe.
Wanneer ze werkzaam is in België moet ze ‘haar mannetje staan’ tussen haar mannelijke collega's. Ook hierover zal ze haar ervaringen delen.
Donderdag 26 mei om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Deelname: 5 euro (inclusief drankje tijdens de pauze)
Inschrijving en betaling via de UiTbalie van de bibliotheek 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

(Sportdienst)

(vtbKultuur Kortenberg)

FIETS- EN WANDELHAPPENING

THEO VAN DOESBURG, TENTOONSTELLING BOZAR
BRUSSEL

Op zondag 5 juni
kan je op de speelplaats van de gemeenteschool De
Regenboog genieten
van een gezonde,
gezinsvriendelijke
en ontspannen sfeer.
Er staan weer heel wat fijne activiteiten op het programma
waarin fietsen en wandelen centraal staan. Even bekomen
van al deze activiteiten kan op het gelegenheidsterras met
live muziek. Ook voor de allerkleinsten is er randanimatie
voorzien.
Kortom, een dag om niet te missen in hartje Kortenberg. Inschrijven is niet nodig, kom langs wanneer je wil en geniet
van deze fijne namiddag. In Zoeklicht van juni kan je het volledige aanbod raadplegen, maar noteer deze datum nu alvast
in je agenda.
Zondag 5 juni van 14 tot 17 u.
Speelplaats gemeenteschool De Regenboog, Kloosterstraat 10 te Kortenberg
Gratis
Meer info: sportdienst@kortenberg.be of 02 755 22 87

Een nieuwe kijk op leven, kunst en technologie
Reis op zondag 1 mei naar het begin van
de twintigste eeuw en snuif de revolutionaire
sfeer op van de avant-garde in de tentoonstelling over kunstenaar Theo van Doesburg.
Een nieuwe kijk op leven, kunst en
technologie
In 1917 richtte Van Doesburg samen met Piet
Mondriaan de kunststroming De Stijl op in
Nederland. Om hun abstracte beeldtaal internationaal te promoten trok van Doesburg
door Europa. In Parijs kwam hij in aanraking met de kunst van de dadaïsten en
begon zelf dadaïstische poëzie te schrijven. In Weimar stelde hij zijn nieuwe
schoonheidsbewustzijn voor aan de architecten van het Bauhaus. Hij reisde Europa rond en zorgde ervoor dat zijn vooruitstrevende beeldtaal niet alleen opdook in schilderijen, maar ook in gebouwen, meubels en interieurs.
Zondag 1 mei van 9.15 tot 12 u.
Vertrekken aan station Kortenberg
Deelname: 23 euro, leden betalen 21 euro
Info en inschrijven:
02 759 84 66, 0475 31 57 29,
kortenberg@vtbkultuur.be of
www.vtbkultuur.be/kortenberg
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(Zangkoor Cantate Erps-Kwerps)

(KF De Vrolijke Schutters Erps-Kwerps)

ZINGEN IS GEZOND EN PLEZANT

120 JAAR DE VROLIJKE SCHUTTERS

Het zangkoor Cantate uit Erps-Kwerps
nodigt iedereen op zaterdag 7 mei
vanaf 19 u. uit op ‘Zingen is gezond en
plezant’.

De Vrolijke Schutters brengen op zaterdag 7 mei een jubileumconcert.
De vereniging is 120 jaar jong, maar
heeft hier wonderwel geen kwaaltjes
aan overgehouden. Ze maakte een reis
naar Amerika en bracht massa's muziek mee waarop de muzikanten zich
met veel overgave toegelegd hebben.
Onder leiding van hun dirigent Stijn brengen De Vrolijke Schutters een
greep uit de wervelende Amerikaanse muziekgeschiedenis.

Op het menu: gezellig babbelen en natuurlijk samen zingen! En ondertussen nog
genieten van een drankje.
De toegang is gratis en de opbrengst van deze avond gaat naar de
Vergeet-me-nietjes, een vereniging uit Erps-Kwerps voor kinderen en
jongeren met een handicap.
Zaterdag 7 mei vanaf 19 u.
De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Gratis
Info: 02 757 03 18, www.cantatekoor.be
(Edelweis Erps-Kwerps)

APERITIEFCONCERT EDELWEIS
Traditiegetrouw
geeft Edelweis
Erps-Kwerps op
Moederdag een
gratis aperitiefconcert in de polyvalente zaal van
Erps-Kwerps. Zo ook dit jaar en wel op zondag 8 mei. En omdat ze jullie
zo graag zien is ook het eerste aperitief gratis!
Wat staat er zoal op het programma? Om 11.30 u. treedt Edelweis voor je
op en dit zoals steeds onder de kundige en enthousiaste leiding van Dirk
Wambacq. Hij stelde een zeer gevarieerd en leuk programma samen dat
je vast en zeker zal weten te appreciëren.
Om 12.30 u. is het dan tijd voor het gastoptreden. Deze keer zochten ze
deze in de eigen groep, namelijk bij gitarist Steven.
Hij omschrijft zijn groepje Cat and the Bearded Monkeys als volgt: ‘vrolijke
rockabilly band met een Cat als zangeres om U tegen te zeggen’. En als
Steven dit zegt, zal het wel waar zijn zeker? Hou je dus maar vast aan je
bretellen.
Tijdens dit gastoptreden kan je ook genieten van de heerlijke ‘Edelweisiaanse’ schotel en pannenkoeken. Je kunt deze doorspoelen met lekkere
drankjes.
Iedereen welkom op zondag 8 mei om 11.30 u. in de polyvalente zaal van
Erps-Kwerps voor een gratis en aangenaam aperitiefconcert.
Info: www.edelweis.3071.be

Dat is niet alles: de geschiedenis van de vereniging wordt die avond
in kaart gebracht in een overzichtstentoonstelling. Het archiefmateriaal hiervoor werd veilig bewaard bij Dr. Henri Vannoppen. De Vrolijke
Schutters zijn hem dan ook zeer dankbaar voor zijn bijdrage.
Als toemaatje treedt de Mixed Pickles Dixieband op om volledig in de
Amerikaanse sfeer te blijven.
Om het publiek te laten meegenieten in dit feestjaar wordt er een kwis
georganiseerd waarna drie winnaars met een mooie prijs naar huis
gaan.
Naast de muziek uit Amerika wordt er die avond ook aan de innerlijke
mens gedacht met typisch Amerikaans 'food'.
Niets kan er jullie nog van weerhouden om die avond mee te vieren
met De Vrolijke Schutters. Ze hebben dus een 'date' met jullie en kijken
ernaar uit jullie te mogen verwelkomen!
Als de muziekmicrobe die avond toeslaat en je zin krijgt om mee te
musiceren, aarzel dan niet om de dirigent of één van de muzikanten
aan te spreken. Nieuwe leden zijn steeds welkom. In de eigen muziekopleiding kan ook iedereen met of zonder voorkennis terecht.
Zaterdag 7 mei om 19.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Inkom 7 euro
Info: infodvsdjf@gmail.com
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(Liberale Vrouwen Kortenberg)

(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg
vzw i.s.m. de Gezinsbond)

MOEDERDAGONTBIJT TEN VOORDELE VAN KOM
OP TEGEN KANKER
Ook dit jaar organiseren de Liberale Vrouwen van Kortenberg op Moederdag een ontbijt aan huis. Dit jaar vindt dit plaats op zondag 8 mei.
Je kan kiezen uit volgende opties:
•	Kinderontbijt : sandwich, koffiekoek, choco, smeerkaas, fruit,
yoghurt en chocomelk - Prijs: € 7,5 per persoon
•	Ontbijt A (Standaard) : pistolets, koffiekoeken, ham, kaas, confituur,
boter, fruit, yoghurt en fruitsap - Prijs: € 10 per persoon
•	Ontbijt B (Cava): pistolets, koffiekoeken, ham, kaas, confituur, boter,
fruit, yoghurt, fruitsap en fles cava - Prijs: € 15 per persoon
Hoe kan je bestellen?
Via www.libellen.be of mail naar
liberalevrouwenkor tenberg@
gmail.com, stuur een brief naar
Liberale Vrouwen Kortenberg,
Vilvoordsebaan 16 te ErpsKwerps of bel naar Lia (0497 42 38 77), Ann (0475 45 05 61) of Tania
(0486 24 37 07).
Steeds vermelden: welk ontbijt en het aantal, leveringsadres en tijdstip
van levering: tussen 8-9 u., 9-10 u., 10-11 u., 11-12 u. maar het kan
ook afgehaald worden.
Betalen via overschrijving op rekeningnummer BE57 0016 8655 2235
met duidelijke vermelding van je naam, adres en telefoonnummer.
Uiterste besteldatum: woensdag 4 mei.

FAMILIEPICKNICK IN HET PARK
Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg viert de Internationale Dag van de
Fair Trade op zondag 15 mei met een reuzepicknick in het Park van
de Oude Abdij. Vind je ook dat producenten hier en in het Zuiden een
eerlijke prijs verdienen? Dan is dit picknickfeest ook iets voor jou! Een
ideale gelegenheid om te genieten van het frisgroene park, het samenzijn met familie en vrienden en van een picknickzakje vol fair trade,
bio- en streekproducten.

Zondag 15 mei van 12 tot 16 u.
Voor 6 euro krijg je een picknickzakje met fair trade,
bio- en streekproducten. Inschrijven kan vóór 8 mei
via kortenberg@oww.be
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22 te Kortenberg

(Hertog Jan vzw)

KRUIPEN, STAPPEN, LOPEN - HET BELANG VAN BEWEGING
Kinderdagverblijf 't Kapoentje en kinderclub Octopus (Hertog Jan vzw) organiseren op donderdag 19 mei hun jaarlijkse ouderavond. Het thema
‘kruipen, stappen, lopen’ wordt uiteengezet door Liesbeth Verhoeven. Zij licht het belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen toe.
De ouderavond gaat van start om 19.30 u. in kinderdagverblijf ’t Kapoentje, Kerkhoflaan 28 in Kortenberg. Iedereen is welkom, wel graag vooraf
inschrijven. De inkom is gratis. Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Opvoeding.

Donderdag 19 mei om 19.30 u.
Kinderdagverblijf ’t Kapoentje, Kerkhoflaan 28 in Kortenberg
Gratis
Voor 12 mei inschrijven via vzw.hertogjan@rago.be
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EUGEN ONEGIN, OPERA VAN PJOTR TSJAIKOVSKI
Landcommanderij Alden-Biesen (bus)
Twee zussen, twee vrienden, een noodlottige afloop…

21
wanneer Lensky Onegin uitdaagt voor een duel. Bij dageraad staan de
twee vrienden als vijanden tegenover elkaar. Zij beseffen de onzin van
de situatie maar hun trots staat in de weg om af te zien van het duel,
waarbij Lensky, vóór de ogen van Olga, het leven laat. Onegin vlucht.
Jaren later ... Onegin is uitgenodigd op een exclusief feest in het prachtige paleis van prins Gremin. Tot zijn grote verbazing stelt hij vast dat
Tatjana ondertussen gehuwd is met de prins en een oogverblindende
vrouw van de wereld is geworden. Op zijn beurt wordt hij verliefd op
haar. Tatjana beseft dat ze hem nooit is vergeten maar wijst hem op
haar beurt af. Onegin blijft verslagen en wanhopig achter.
Lyrische opera in 3 aktes naar de roman van Alexander Poesjkin, in het
Russisch, boventiteling in het Nederlands.

Het verhaal van Eugen Onegin speelt zich af begin 19de eeuw in een
aristocratisch milieu in Rusland. Olga en Tatjana wonen bij hun moeder
Larina en nanny Filipjewna op het platteland. Olga is verloofd met de
dichter Lensky, die op een mooie dag in augustus zijn vriend Onegin
aan hen voorstelt.
De naïeve Tatjana ziet in hem de prins van haar dromen, de belichaming van haar romantische ideeën en schrijft hem een brief waarin ze
bekent dat ze hem bemint. Onegin wijst haar koel af.
Op het feest voor Tatjana’s naamdag ontstaat een ruzie tussen de twee
vrienden omdat Onegin openlijk met Olga flirt. De ruzie loopt uit de
hand en beroert alle genodigden die met verstomming zijn geslagen

Woensdag 18 mei van 18.15 tot 23 u.
Vertrekken met de bus aan OC Berkenhof
Deelname: 33 euro, leden 30 euro
Info en inschrijven: 02 759 84 66, 0475 31 57 29, kortenberg@
vtbkultuur.be of www.vtbkultuur.be/kortenberg

(Groove Hall)

GROOVE HALL VIERT SHOWCASE # 6
Op zaterdag 21 mei geven de cursisten van Groove Hall hun traditioneel eindconcert.
Er zullen meer dan 30 muzikanten het beste van zichzelf geven en dit met de vakkundige en professionele ondersteuning van hun begeleiders. Het
feest vindt plaats in GC Colomba. De eerste noten worden vanaf 19 u. verwacht. De deuren staan open vanaf 18 u. Voor de hongerige magen zijn er
de fantastische ‘Groove Burgers’ en om de grote dorst te stillen wordt ook cava geserveerd aan een heel democratisch prijsje. Aan de kassa betaal je
7 euro inkom, maar je kan ook kaarten in voorverkoop aankopen in café Snooker te Kortenberg voor 5 euro. Allen hier naartoe want de ambiance is
sowieso verzekerd!

Zaterdag 21 mei om 19 u., deuren vanaf 18 u.
GC Colomba
Kaarten in voorverkoop aan 5 euro, aan de kassa kosten ze 7 euro.
Info: www.groovehall.be
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(Femma Kortenberg)

(vzw Crisis)

LADIES NIGHT

BIERSTREKEN 2016

Zin in een verrassend, gezellig en boeiend avondje
uit onder vrouwen? Dan
kan Femma Kortenberg de
‘feel good Ladies Night’ op
vrijdag 27 mei van harte
aanbevelen!
Wat mag je verwachten?
•	Workshops: gelaatsverzorging, aandacht voor
de voeten, kies de juiste
lingerie, sjaaltjes knopen
en je outfit vervolledigen
met accessoires, wat zijn superfoods en snelle hapjes maken. Drie
workshops naar keuze: inschrijving ter plaatse.
• Bubbels en heerlijke proevertjes
• Op de foto in retro-stijl
Breng je vriendin, buurvrouw, (schoon)moeder, (schoon)dochter, collega, … mee!

Naar jaarlijkse traditie organiseert vzw Crisis
op zaterdag 28 mei reeds de vijfde keer een
avond vol vertier en bier: de ‘Bierstreken’. De locatie voor deze avond
is feestzaal Lindehof te Erps-Kwerps. De deuren openen om 17 u. en
sluiten omstreeks 1 u.
Om deze avond door te komen bieden zij jullie een BBQ-buffet aan tegen de zeer schappelijke prijs van 10 euro voor het vegetarisch menu,
12 euro voor twee vleesjes en 15 euro voor drie vleesjes. Inschrijven
voor het BBQ-buffet is verplicht en kan via www.crisisfestival.be/bbq.
De inschrijvingen lopen tot en met zaterdag 14 mei.
Omstreeks 20 u. worden de nieuwe affiche en de laatste artiesten onthuld van het Crisisfestival 2016, gevolgd door een optreden.

Vrijdag 27 mei van 19.30 tot 22.30 u.
OC Berkenhof
Voorverkoop 5 euro, ter plaatse 7 euro (voor zowel leden als nietleden)
Prijs inclusief deelname aan 3 workshops en eerste glas bubbels
Inschrijving en betaling vóór 23 mei op Femma-rekening
BE11 7343 4922 3348, maar dit is niet verplicht.
Info: www.femma.be/groep/kortenberg of 02 759 98 79

Zaterdag 28 mei van 17 tot 1 u.
Zaal Lindehof, Peperstraat 46 te Erps-Kwerps
Inschrijven voor zaterdag 14 mei via www.crisisfestival.be/bbq
Info : www.crisisfestival.be

(KH De Verbroedering Erps-Kwerps)

DE MUZIEK BEGINT WAAR DE MACHT VAN HET WOORD STOPT
‘De muziek begint waar de macht van het woord stopt.’ Dit citaat van Wagner geeft exact
weer hoe krachtig muziek als medium is.
De dirigent, Thomas, leert woorden te vertalen in muziek. En je mag getuige zijn van het
verhaal, vol emoties en gevoelens, dat De Verbroedering heeft ingestudeerd en zal brengen
op zaterdag 28 mei tijdens het lenteconcert. Het instaporkest en de leerlingen van het 1ste
jaar notenleer zullen volgens de traditie het openingswoord vertolken en de Koninklijke Fanfare De Ware Eendracht uit Vlezenbeek zal het verhaal
afmaken met een fijne muzikale touch.
Zaterdag 28 mei om 19 u.
GC Colomba
Voorverkoop 5 euro aan de UiTbalie in de Bib, ter plaatse 8 euro
Info: www.verbroedering.be of info@verbroedering.be
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Jaks !
(Chiro Everberg)

FLURKSE FEESTEN
GEMEENTEBESTUUR

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei organiseert
Chiro Flurk Everberg de jaarlijkse Flurkse Feesten!
Waar kan je je aan verwachten?
Vrijdagavond start om 18 u. de kinderfuif in OC
Oud Gemeentehuis. Deze wordt gevolgd door
Beats & Burgers III: Krusty Krab Edition! In
Jeugdhuis Den Uyl kan je die avond terecht voor
zwaardere biertjes.
Op zaterdag kan iedereen vanaf 13 u. terecht op
het dorpsplein in Everberg waar tal van activiteiten
voorzien zijn, waaronder kinderanimatie, een bbq,
‘schijt je rijk’, live muziek, … Ben jij de sportiefste
thuis? Dan mag je gerust zijn, want ook dit jaar
wordt de Obstakelrun georganiseerd!
Voor uitgebreide informatie is een bezoekje op
www.flurksefeesten.be de moeite waard! Ook op
Facebook kan je de verschillende gebeurtenissen
makkelijk terugvinden. Vergeet je zeker niet in te
schrijven voor de Obstakelrun en de BBQ.
Tot dan!

ZAP-ACTIVITEITEN ZOMERVAKANTIE

Elke schoolvakantie worden er vanuit ZAP leuke, uitdagende, avontuurlijke, rustige, sportieve,
speciale activiteiten voor jongeren tussen 12 en 15 jaar georganiseerd.
In de zomervakantie staan volgende activiteiten op het programma:
•	ZAPfest op de Colombasite, op vrijdag 24 juni, van 19 tot 23 u., kosteloze ingang, hapjes
en drankjes aan democratische prijzen;
•	Filmnamiddag met pizza en chips in jeugdhuis Den Uyl, dinsdag 5 juli, van 12 tot 16 u.,
kosteloos;
•	Kanotocht op de Dijle (Leuven) op dinsdag 12 juli, van 12 tot 18 u., € 8;
• Klimmen in Herent, op dinsdag 19 juli, van 14 tot 17 u., € 8;
• Hoogteparcours Waver, op dinsdag 26 juli, van 11.30 tot 17.30 u., € 8;
•	Mountainboarden in de Ardennen, op donderdag 4 augustus, van 7.30 tot 18 u., € 15;
•	Stencilart (graffiti) aan GC Colomba, op dinsdag 9 augustus, van 13 tot 16 u., € 8;
•	Walibi, op dinsdag 16 augustus, van 9 tot 19.15 u., € 8;
•	Watersportdag in Westende, op woensdag 24 augustus, van 7.30 tot 18 u., € 15.
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be.
Op de foto’s ZAP-activiteiten van de voorbije paasvakantie: lasershooten in de bossen van
Heverlee en de avonturensportdag van Sportregio Dijle & Hageland in recreatiedomein De
Donk in Oudenaarde.

Zoeklicht · Kortenberg
mei 2016

24

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

zo 01/05/16 van 09:15
tot 12:15

Tentoonstelling Theo van
Doesburg

zo 01/05/16 van 09:30
tot 12:00
zo 01/05/16 van 16:30
tot 20:00

Organisator
vtbKultuur Kortenberg

Waar

Info

Vertrek: Station Kortenberg

€ 23, leden € 21, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Ochtendwandeling 10 km Wandelclub Witlooftrekkers
te Kortenberg

Vertrek: De Walsplein

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

Sp.aghettifestijn

Sp.a Kortenberg

OC Atrium

donnyjp@hotmail.com

ma 02/05/16 van 14:00 Uit wandelen
tot 16:00

KVLV Everberg

Vertrek: parking
Gemeentehuisstraat, Everberg

02 757 27 78, gaby.leaerts@live.be,
www.kvlv-everberg.be, ook op ma 09/05/16,
ma 16/05/16, ma 23/05/16, ma 30/05/16

woe 04/05/16 van
18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Parochiezaal,
nelly_410@hotmail.com,
Annonciadenstraat 2, Everberg http://kortenberg.rodekruis.be

van 05/05/16 tot
09/05/16

Kermis te Everberg

do 05/05/16 om 08:30

Met de fiets door Kopenhagen - vierdaagse
vtbKultuur-trip

vrij 06/05/16 om 18:00
en za 07/05/16 om
09:00

Gemeenteplein, Everberg

www.kortenberg.be

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

€ 675, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Flurkse Feesten

Chiro Flurk Everberg

OC Oud Gemeentehuis
Everberg

www.flurksefeesten.be

za 07/05/16 om 11:00

Obstakelrun Everberg

Chiro Flurk Everberg

OC Oud Gemeentehuis
Everberg

€ 18, voorinschrijving 12 km € 20,
daginschrijving 6 km € 23, daginschrijving 12
km € 25, www.obstakelrun.be,
www.flurksefeesten.be

za 07/05/16 om 19:00

Zingen is gezond en
plezant

Zangkoor Cantate ErpsKwerps

De Klok, Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps

02 757 03 18, www.cantatekoor.be

za 07/05/16 om 19:30

Jubileumconcert

KF De Vrolijke Schutters

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

€ 7, infodvsdjf@gmail.com

zo 08/05/16 van 11:30
tot 15:00

Edelweis Aperitiefconcert

Edelweis Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

www.edelweis.3071.be

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com, ook op do
26/05/16

ma 09/05/16 van 19:30 Kip en klaproos leren
tot 22:30
boetseren
woe 11/05/16 om
14:00

Regiowandeling Kraainem Gidsenbond Dijleland

Vertrek: kerk, A. Dezangrélaan, www.gidsenbond-dijleland.be
Kraainem

do 12/05/16 van 13:30
tot 16:30

Creatief in de Hobbyclub

Parochiezaal,
José 02 759 39 81, Palmyre 02 759 90 40,
Annonciadenstraat 2, Everberg kvlveverberg@hotmail.com,
www.kvlv-everberg.be

KVLV Everberg
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Wanneer

Wat

do 12/05/16 van 20:00
tot 22:00

Infosessie: De fiets- en
wandelmogelijkheden in
onze streek

zo 15/05/16 van 12:00
tot 16:00
ma 16/05/16
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Organisator

Info

De Bib

Gratis, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

Familiepicknick in het Park Oxfam-Wereldwinkel
Kortenberg

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 6, kortenberg@oww.be,
www.oww.be/kortenberg

Share-fair

KVLV Meerbeek

Parochiezaal, SintAntoniusstraat 7, Meerbeek

kvlv.meerbeek@yahoo.com

ma 16/05/16 van 13:00 Gestrand: Cultuurmarkt
tot 18:00
voor amateurkunstenaars
en andere
schipbreukelingen

Dienst Cultuur

Tuin van de pastorij, SintAntoniusstraat, Meerbeek

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

ma 16/05/16 van 13:00 Gezinsdag Week van de
tot 18:00
Opvoeding

Welzijnshuis

Tuin van de pastorij, SintAntoniusstraat, Meerbeek

02 755 23 05, welzijnshuis@kortenberg.be.
Tea time: € 6 volwassene, € 4 < 12 jaar. Vooraf
inschrijven via uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80 = € 1 korting

di 17/05/16 van 19:30
tot 22:30

Bloemschikken

Die Blomme

OC Berkenhof

02 759 43 34, miafransen@telenet.be, ook op
woe 18/05/16 van 09:30 tot 12:30, van 13:30
tot 16:30 en van 19:30 tot 22:30, do 19/05/16
van 19:30 tot 22:30

woe 18/05/16 om
18:15

Eugen Onegin,
zomeropera in de
Landcommanderij te
Alden-Biezen

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

€ 33, leden € 30, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

do 19/05/16 om 19:30

Kruipen, stappen, lopen het belang van beweging

Hertog Jan vzw

Kinderdagverblijf 't Kapoentje, Gratis, vzw.hertogjan@rago.be
Kerkhoflaan 28, Kortenberg

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

€ 49, leden € 45, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

De Walsplein, Kortenberg

www.kortenberg.be

vrij 20/05/16 van 19:30 BBQ-hapjes met de
tot 23:00
betere bag-in-box wijnen
(culinaire wijnavond)

Dienst Vrije Tijd i.s.m.
Gidsenbond Dijleland

Waar

van 21/05/16 tot
23/05/16

Kermis te Kortenberg

za 21/05/16 van 14:00
tot 17:00

Kinderworkshop
bijenhotel en
zaadbommen maken

KVLV Everberg

Parochiezaal,
€ 5, 0497 16 60 21 (na19u),
Annonciadenstraat 2, Everberg kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be

zo 22/05/16 van 09:30
tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Haasrode

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 87 19, 0470 76 89 56,
www.witlooftrekkers.be

zo 22/05/16

Eucharistieviering en
academische zitting

VBS Mater Dei, Erps-Kwerps

Basisschool Mater Dei,
Engerstraat 10, Erps-Kwerps

http://facebook.com/materdei200jaar

woe 25/05/16 om
14:00

Regiowandeling
Keerbergen

Gidsenbond Dijleland

Vertrek: beeld De Zandjan,
Gemeenteplein, Keerbergen

www.gidsenbond-dijleland.be

do 26/05/16 van 13:45
tot 17:45

Dansnamiddag

Senioren adviesraad i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

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

do 26/05/16 van 19:30
tot 22:00

Café creatief

Femma Erps-Kwerps

De Klok, Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps

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

do 26/05/16 om 20:00

Lezing door Annabell Van
den Berghe: Vrouw-zijn in
het Midden-Oosten

De Bib i.s.m. Femma
Kortenberg en Vrouw &
Maatschappij

De Bib

€ 5, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
02 308 63 52, 02 759 33 96,
femma.kortenberg@gmail.com
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Wat

Wanneer

Organisator

Waar

Info

vrij 27/05/16 van 19:30 Ladies Night
tot 22:30

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

€ 7, vvk € 5, 02 759 98 79,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg

za 28/05/16 om 14:00

Klimolympics

Basisschool de Klimop
Erps-Kwerps

Basisschool de Klimop,
Kwerpsebaan 249,
Erps-Kwerps

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

za 28/05/16 van 17:00
tot 01:00

Bierstreken 2016

vzw Crisis

Zaal Lindehof, Peperstraat 46,
Erps-Kwerps

www.crisisfestival.be/bbq

za 28/05/16 om 19:00

Lenteconcert: De muziek
begint daar waar de
macht van het woord
stopt

KH De Verbroedering ErpsKwerps

GC Colomba

€ 8, vvk € 5, info@verbroedering.be,
www.verbroedering.be

zo 29/05/16 van 09:00
tot 17:00

Dagtocht 22 km te
Zonhoven

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

02 759 87 19, 0470 76 89 56,
www.witlooftrekkers.be

ma 30/05/16

Ferdinandavond

VBS Mater Dei, Erps-Kwerps

Basisschool Mater Dei,
Engerstraat 10, Erps-Kwerps

http://facebook.com/materdei200jaar

di 31/05/16 van 18:00
tot 20:30

Bloed geven (ingang via
nieuw onthaal)

Rode Kruis Kortenberg

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

nelly_410@hotmail.com,
http://kortenberg.rodekruis.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 Oud Gemeentehuis
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@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 83
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

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 april gebeuren voor het juninummer, en ten
laatste op 25 mei voor het juli-augustusnummer. 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.

27

Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 tot 19 u.
Donderdag: van 10 tot 19 u.
Vrijdag: van 13 tot 19 u.
Zaterdag: van 10 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 tot 12 u.
Woensdag: van 13 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 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 juni 2016.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 april 2016 worden
ingediend. Voorstellen voor het juli-augustusnummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 mei 2016 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 28 april 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.

