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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Gratis veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

Wachtdienst tandartsen

Gratis fietsgraveren

Wachtdienst dierenartsen

Ombudslijn gemeente

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) of op de webstek www.apotheek.be.
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.
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
4-5 juni: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
De overige wachtdiensten van de maand juni waren bij het ter
perse gaan van Zoeklicht nog niet gekend. U vindt deze op
www.kortenberg.be (Wachtdiensten / Dierenartsen).
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
18-19 juni: 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 toegankelijkheid. Info: www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 6 juni, 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 0471 85 03 77 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

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be
Dinsdag 7 juni: pmd en gft
Vrijdag 10 juni: papier en karton
Dinsdag 14 juni: huisvuil en gft
Dinsdag 21 juni: pmd en gft
Dinsdag 28 juni: huisvuil en gft
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be
Woensdag 1 juni, 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

Zoeklicht · Kortenberg
juni 2016

3

Gemeenteraad
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTERAAD VAN 2 MEI 2016

• De gemeenteraad werd geïnformeerd dat Koen Van Roey van 18 tot 24
april aangesteld was als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.
• De financieel beheerder informeerde de gemeenteraad erover dat in
het tweede semester 86 positieve visums werden verleend voor
bestellingen ten bedrage van 5.500 euro exclusief btw of meer.
• De gemeenteraad nam kennis van de processen-verbaal van kasnazicht van de gemeente op 31 december 2015 en van het kasonderzoek
van de gemeente op 31 januari 2016.
• Het subsidiereglement voor grootschalige bovenlokale cultuurevenementen werd lichtjes aangepast en goedgekeurd door de gemeenteraad. Bovenlokale evenementen moeten een zodanig programma
hebben dat ze op basis daarvan publiek van buiten de gemeentegrenzen kunnen aantrekken. De evenementen moeten ook bovenlokaal
gepromoot worden.
• Het aangepaste subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
• Het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging voor drugsen alcoholpreventie Haacht-Kampenhout-Keerbergen-Kortenberg
(H3K) werd ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. Het
reglement werd aangepast naar aanleiding van de toetreding van de
gemeente Kampenhout tot de vereniging.
• De gemeenteraad keurde een reglement goed over het verlenen van
vergunningen voor doorgang langs de Minneveldstraat.
• Tot nu toe werden parkeerovertredingen of het miskennen van het
toegangsverbod tijdens de ochtendspits door middel van een ANPRcamera, beboet met een proces-verbaal. De opbrengsten van deze pv’s
zijn niet voor het gemeentebestuur, maar voor het ‘verkeersboetefonds’ van de federale overheid. De gemeenteraad keurde nu een
aantal maatregelen, overeenkomsten en reglementen goed, waardoor
parkeerovertredingen én overtredingen van het doorgangsverbod in
de Minneveldstraat, zullen kunnen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS), waarvan de opbrengst wél ten
goede komt aan de gemeente. De gemeente Kortenberg sluit daartoe
een protocol af met de Procureur des Konings te Leuven om de regeling juridisch waterdicht te maken. Bovendien treedt een overeenkomst met de stad Mechelen in voege, waarbij Kortenberg gebruikmaakt van hun sanctionerende ambtenaren, die al jaren ervaring
hebben met de verwerking van geautomatiseerde vaststellingen via
ANPR-camera’s en die bovendien een lager tarief hanteren dan wat nu
betaald moet worden voor ‘gewone’ – en administratief iets complexere – gemeentelijke administratieve sancties. Zodra de

Foto: Evgenia Belyaeva

beslissingen in kwestie door de hogere overheid zijn goedgekeurd,
wordt de omschakeling van pv’s naar GAS-boetes voor dit type overtredingen een feit.
• De gemeente en het Welzijnshuis sloten voor de periode 2016-2018
een hernieuwde overeenkomst af over het gebruik van
Ontmoetingscentrum Berkenhof.
• Het college van burgemeester en schepenen actualiseerde de visietekst voor het accommodatieplan dat op de gemeenteraad van
december 2015 werd voorgesteld, waarbij rekening werd gehouden
met de opmerkingen en commentaren van advies- en inspraakraden
en van inwoners. Lees hierover het artikel op blz. 6.
• Een eigenaar van percelen gelegen in de Bruulstraat en de Silsomstraat
had beroep aangetekend bij de deputatie van de provincie VlaamsBrabant tegen de weigering van het college van burgemeester en
schepenen om een verkavelingsvergunning te verlenen voor deze
percelen. Zijn verzoek werd door de deputatie ingewilligd en hij verkreeg daarop alsnog een vergunning. Het college van burgemeester en
schepenen gaat nu in beroep tegen deze beslissing van de deputatie
en stelde hiertoe via een collegebeslissing van 8 april 2016 het advocatenkantoor 'Publius advocaten' aan voor de opmaak van een verzoekschrift aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De bevoegdheid van de gemeenteraad werd immers door de deputatie miskend:
de gemeenteraad heeft zich niet kunnen uitspreken over het tracé en
de uitrusting van de wegenis voor deze verkavelingsaanvraag in kwestie.
• De gemeenteraad besliste Finilek opdracht te geven de kapitaalverhoging van Eandis Assets te onderschrijven voor een bedrag van
459.845,94 euro.
• De gemeentelijk afgevaardigde voor de I.W.V.B. zal vervangen worden.
Voortaan is Koen Van Roey volmachtdrager voor de gemeente op de
algemene vergaderingen van de I.W.V.B. en is Kristien Goeminne
plaatsvervanger.
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• De gemeenteraad besliste om de gemeentelijk afgevaardigde bij
Vivaqua op de algemene vergadering in buitengewone zitting van
19 mei 2016 het mandaat te geven om zich te onthouden op punt 1
van de agenda. De gemeente Kortenberg wenst immers uit te treden
uit Vivaqua en Vivaqua miskent de gemeente dat recht. Hierover is een
procedure hangende waarbij de gemeente hoopt dat de rechtbank
aantoont dat de gemeente al effectief is uitgetreden. Ook als door de
rechtbank beslist zou worden dat de gemeente toch niet is uitgetreden, dan nog wenst de gemeente zich te onthouden bij de stemming
en dit expliciet te laten notuleren in het verslag van de algemene vergadering.

• Het bestek voor het aanbrengen van de wegmarkeringen voor het jaar
2016 werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De uitgave wordt
geraamd op 40.000 euro exclusief btw.

• De gemeenteraad besliste toe te treden tot het raamcontract via aankoopcentrale van de gemeente Grimbergen om hierop indien nodig
een beroep te kunnen doen voor de huur en het onderhoud van multifunctionele printers en printers met beheersysteem.

• Met het oog op het herinrichten van de schoolroutes van Armendaal
naar Everberg werd een voorstel geformuleerd waarbij voetwegen
zouden worden gewijzigd. Van 24 februari tot 25 maart 2016 liep hierover een openbaar onderzoek. De gemeenteraad nam kennis van de
elementen die in het bezwaarschrift naar aanleiding van het openbaar
onderzoek werden aangehaald en van de argumenten waarmee deze
bezwaren weerlegd kunnen worden. Daarop besliste de gemeenteraad om de rooilijnen van de gedeeltelijk te wijzigen voetwegen met
nummers 48 en 68 definitief vast te stellen en deze ter goedkeuring
voor te stellen aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant,
samen met de afschaffing van voetweg 50 en de gedeeltelijke afschaffing van voetwegen 7 en 49. De meerwaarde zoals vermeld in het
schattingsverslag zal betaald worden.

• De gemeenteraad keurde het bestek en de raming voor het inrichten
van een avonturenpad in natuurreservaat De Rotte Gaten in Meerbeek
goed. De kostenraming bedraagt 65.000 euro inclusief btw.
• Aquafin zal, in het kader van de concessieovereenkomst die de
gemeente ermee heeft, zorgen voor de plaatsing van IBA’s (individuele
behandelingsinstallaties voor afvalwater) in Kortenberg van 2016 tot
en met 2019.
• De gemeenteraad bekrachtigde het contract dat werd opgesteld door
EDLB/Eandis voor het uitvoeren van de dak- en muurisolatie van de
zolderruimte van het Erfgoedhuis te Erps-Kwerps. Deze werken worden geraamd op 56.834,29 euro inclusief btw. Voor de werken kan de
gemeente aanspraak maken op een REG-premie van 2.380 euro inclusief btw.
• De bestekken voor de inrichting van de snelbalie op het gelijkvloers
van het Administratief Centrum werden goedgekeurd door de
gemeenteraad. De kosten voor de losse meubels worden geraamd
61.891,15 euro inclusief btw, die voor de vaste meubels op 38.901,50
euro inclusief btw.

• De gemeenteraad keurde het tracé en de uitrusting van het voetpad en
de voetgangersverbinding in een verkaveling op de Kwerpsebaan
goed op voorwaarde dat de afsluiting verplaatst wordt naar de grens
tussen de voetgangersverbinding en de private eigendom. Zo zal het
driehoekige perceeltje tussen de afsluiting en de voetgangersverbinding volledig mee opgenomen zijn in het afgesloten perceel en zal het
onderhoud ervan verzekerd zijn.

• De gemeenteraad ging in het kader van het schoolrouteproject van
Erps-Kwerps principieel akkoord met de vaststelling van een deel van
de rooilijn van de voetwegen met nummers 38, 39 en 40 en de
gedeeltelijke verlegging van deze voetwegen. Hierna wordt een openbaar onderzoek ingesteld door het college van burgemeester en schepenen, dat ook een schattingsverslag zal aanvragen. Na het openbaar
onderzoek zal de gemeenteraad de wijziging van deze voetwegen
definitief dienen goed te keuren, waarna de deputatie van de provincie
Vlaams-Brabant zal beslissen.
• De gemeenteraad nam kennis van briefwisseling gericht aan het college van burgemeester en schepenen en alle gemeenteraadsleden.

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.
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Burgerzaken
GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERG MAAKT WERKT VAN VERZORGDE EN MODERNE BEGRAAFPLAATSEN

In het beleidsprogramma 2013-2018 beloofde het gemeentebestuur om
werk te maken van landschappelijk ingepaste, verzorgde en moderne
begraafplaatsen. Er werd daarin, terecht, opgemerkt dat onze begraafplaatsen dringend aan sanering toe zijn; het onderhoud vergt veel tijd,
mensen en middelen en toch laat het resultaat veelal te wensen over.
Ondertussen werden al heel wat inspanningen gedaan om onze vier
begraafplaatsen aan te pakken. De digitale inventarisatie van de graven is
bijna voltooid zodat snel kan gestart worden met het beheer, de opvolging en het in kaart brengen van de concessies.
Met het nieuwe kerkhof in Meerbeek (zie foto's) heeft het gemeentebestuur de toon gezet voor de wijze waarop de begraafplaatsen in de toekomst zullen worden opgevat: verzorgde, landschappelijk ingepaste en
moderne begraafplaatsen, met een intense belevingswaarde voor de
bezoekers. De herinrichting van de begraafplaatsen wordt gekoppeld aan
de nieuwe wetgeving op pesticidearm onderhoud van de openbare
ruimte. Bovendien zullen toekomstige uitbreidingen overbodig zijn als de
beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt en ontruimingen consequent
worden uitgevoerd na het verstrijken van de verplichte bewaartermijn.
De procedure voor ontruiming van de niet-geconcedeerde graven die
dateren van voor 1 januari 2000 op de begraafplaats van Kortenberg is
ondertussen opgestart. Op die manier wordt nog vijf jaar extra toegekend bovenop de verplichte 10 jaar. De ontruiming is noodzakelijk om
eindelijk werk te kunnen maken van de verfraaiing van deze begraafplaats. Het is de bedoeling dat alle begraafplaatsen op dezelfde manier
worden aangepakt, maar gelet op het bijzonder grote aantal te ontruimen
graven wordt nu al gestart met Kortenberg.
De ontruiming wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven, aan de ingang van de begraafplaats en aan het Administratief
Centrum. Familie en nabestaanden krijgen gedurende dat jaar de tijd om
foto’s, gedenkplaten en andere herdenkingstekens weg te halen. Na het
verstrijken van die termijn worden alle materialen die zich op de graven
bevinden eigendom van de gemeente.
Op vraag van de familie kan een omvorming tot een concessie worden
toegestaan. Die aanvragen moeten vóór 1 november 2016 gericht worden
aan het college van burgemeester en schepenen.

De administratieve kost voor een ontgraving werd bepaald in het retributiereglement op de begraafplaatsen en bedraagt 750 euro voor een nietgecremeerd lichaam en 250 euro voor een urne. De ontgraving moet
gebeuren door een gespecialiseerde firma (op kosten van de aanvrager),
indien nodig moet een nieuwe kist voorzien worden (op kosten van de
aanvrager) en de kosten voor de concessie bedragen 750 euro voor één
persoon en 1125 euro voor twee personen. De vrijgekomen ruimte zal niet
onmiddellijk opnieuw gebruikt worden om te begraven maar zal omgevormd worden tot een groen, verzorgd en rustgevend element binnen
deze begraafplaats.
Voor meer inlichtingen over deze ontruiming kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de dienst Burgerzaken op het nummer 02 755 22 30
of via burgerzaken@kortenberg.be.
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Mobiliteit
STEEDS OP DE HOOGTE VAN GEPLANDE OMLEIDINGEN OP UW BUSLIJN?
De bussen van De Lijn moeten soms een omleiding volgen door wegenwerken of evenementen. Dit kan zeer vervelend zijn voor u en andere reizigers.
Daarom brengt De Lijn u graag op voorhand op de hoogte.
Digitale nieuwsbrief
Is er een omleiding op uw buslijn gepland? Dan stuurt De Lijn u een e-mail
met een overzicht van de afgeschafte en de vervanghaltes. Zo weet u op tijd
aan welke halte u moet op- of afstappen en welke omleiding uw buslijn
volgt.
Hoe schrijf ik me in?
1. Surf naar www.delijn.be en meld u aan
2. Zoek uw buslijn en bewaar ze in uw profiel
3. Schakel de optie ‘ontvang e-mailmeldingen’ aan
Schrijf u nu in!
Bekijk de korte instructiefilm op www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief

Grondgebiedszaken
GEMEENTEBESTUUR

VERFIJNING ACCOMMODATIEPLAN

Op de gemeenteraad van december 2015 stelde het schepencollege de
visietekst voor het accommodatieplan voor, met een visie op lange termijn
voor de verdere uitbouw van de infrastructuur van de gemeente. Het college
van burgemeester en schepenen kondigde toen aan dat er een inspraakronde zou worden georganiseerd bij diverse adviesraden en dat met de
opmerkingen en suggesties die zouden volgen, ook daadwerkelijk rekening
zou worden gehouden, in de mate dat hierdoor de centrale doelstelling,
namelijk het optimale en zuinige gebruik van álle gemeentelijke infrastructuur, niet in het gedrang zou komen.
Deze visietekst werd ondertussen voorgesteld aan diverse advies- en
inspraakorganen, en het accommodatieplan werd aan de inwoners voorgesteld in Zoeklicht. De uitgebreide versie van het accommodatieplan is nog
steeds door iedereen te raadplegen op de gemeentelijk website.
Aan de raden en inwoners werd gevraagd om bemerkingen, vragen, suggesties, ... door te geven. Uit hun reacties blijkt de wens om in elke deelgemeente basisvoorzieningen voor ontmoeting te hebben. Die belangrijke
bekommernis zal niet uit het oog worden verloren.
In de deelgemeente Erps-Kwerps zijn verenigingen en inwoners bezorgd dat
er onvoldoende ontmoetings-, feest- en culturele mogelijkheden overblijven als in de nieuwe sporthal geen enkele vorm van polyvalent gebruik zou
worden toegelaten. Het schepencollege heeft daarom uitgemaakt dat bij het
verder uitwerken van de plannen voor de nieuwe sporthal van Erps-Kwerps

(met 2024 als streefdatum voor de realisatie), een polyvalent gebruik mogelijk moet zijn, maar dat deze polyvalentie een optimale benutting van de
beschikbare infrastructuur niet mag belemmeren. Het zou onbetaalbaar en
onverantwoord zijn om in elke sporthal en in elk ontmoetingscentrum
gespecialiseerde infrastructuur te voorzien voor elk type activiteit. In de
nieuwe sporthal zal de planning van evenementen en activiteiten beter op
elkaar moeten worden afgestemd, zodat tijdens de competitiemaanden de
sportkalender behoorlijk kan worden afgewerkt, terwijl er daarbuiten nog
voldoende data vrij blijven om andere ontmoetings-, feest- en culturele
activiteiten te organiseren. Hiermee zal dus rekening worden gehouden bij
het concept van de nieuwe sporthal. Welke activiteiten er precies op welk
moment van het jaar zullen kunnen doorgaan, zal in onderling overleg moeten worden bepaald door het gemeentebestuur dat op dat moment daarvoor bevoegd zal zijn en door de vertegenwoordigers van het verenigingsleven die op dat moment de woordvoerders zullen zijn.
Ook wat de centrale voetbalaccommodatie in de Minneveldstraat betreft
kreeg het bestuur vragen van buurtbewoners. De zone die grenst aan de
Oude Abdij van Kortenberg, waar het gemeentebestuur nu aan denkt, moet
beschouwd worden als een zoekzone. De gemeente Kortenberg had nog
andere locaties op het oog, die misschien iets ‘logischer’ leken, maar die
kwamen volgens de Gewestelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar niet in
aanmerking. Het gemeentebestuur blijft ijveren voor een centrale, goed uitgeruste voetballocatie op een plaats waar het ruimtelijk mogelijk is.
Vanzelfsprekend zullen ook de mobiliteit, het respect voor de natuurwaarde
en de landbouw, de parkeermogelijkheden en het wooncomfort van de
omwonenden worden afgewogen.
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Ruimtelijke Ordening
WARMTEPOMP, ZONNEPANELEN EN ZONNEBOILER: WAT IS EEN GOEDE KEUZE?
Vaak stellen mensen zich de vraag wat een goede investering voor energiebesparing zou zijn. ‘Kiezen we voor een warmtepomp of eerder voor zonnepanelen of misschien wel voor een zonneboiler?’ Weet wel dat dit niet de
eerste energiebesparende investeringen zijn die u moet uitvoeren. Zorg eerst
voor een goede dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en een zuinige verwarmingsketel vooraleer u andere investeringen overweegt. Onthoud ook,
de goedkoopste energie is energie die u niet verbruikt.
Warmtepomp
Een warmtepomp haalt warmte uit de natuur: grond, water of lucht. Deze
warmte wordt van een lage naar een hogere temperatuur gebracht waardoor u die warmte kunt gebruiken voor de centrale verwarming en het sanitair warm water. Een warmtepomp is milieuvriendelijk (ze haalt haar energie
grotendeels uit de natuur), heeft een zeer laag verbruik, zorgt voor een groot
comfort en u hebt geen schoorsteen nodig. Investeert u in een warmtepomp? Dan hebt u misschien ook nog recht op een premie!
Zonnepanelen en zonneboiler
Zonne-energie is een hernieuwbare energiebron die nooit uitgeput geraakt
en goedkoop is op langere termijn. Bovendien draagt ze bij aan de energieonafhankelijkheid van ons allemaal. Daarom zijn zonnepanelen zeker het
overwegen waard.
Er zijn twee soorten zonnepanelen: fotovoltaïsche die licht omzetten in elektriciteit en thermische die water opwarmen. Het eerste type zorgt voor het

opwekken van elektriciteit. U produceert uw eigen stroom waardoor uw
energiekosten dalen. Deze zonnepanelen zijn goed voor het milieu, hebben
een lange levensduur en vereisen weinig tot geen onderhoud.
De thermische zonnepanelen kent u vooral van de zonneboiler. Een zonneboiler produceert warm water met behulp van zonne-energie. De productie
van warm water wordt dus volledig gratis en gebeurt in eigen beheer. Een
zonneboiler is bijzonder milieuvriendelijk en weinig vervuilend.
Informeer u op voorhand!
Beslis zeker niet te snel want de aanleg van dergelijke investeringen vergt
een grondige voorbereiding. Zijn de oriëntatie en hellingsgraad van uw dak
gunstig genoeg voor zonnepanelen? Weet u welke capaciteit uw warmtepomp moet hebben? Deze vragen stelt u best aan een vakman, maar verlies
het neutraal en duurzaam bouwadvies van het Steunpunt Duurzaam
Bouwen van provincie Vlaams-Brabant zeker niet uit het oog. Dit advies is
bovendien gratis voor inwoners van Kortenberg! Voor meer informatie over
deze investeringen en eventuele premies bent u steeds welkom bij
Woonwijzer.
Woonwijzer
Bruno Borremans, 0471 85 03 77, bruno.borremans@igo.be
Elke woensdag vrij spreekuur van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. (dienst
Ruimtelijke Ordening, eerste verdieping Administratief Centrum)

Milieu
OOK UW TAXUSHAAG STRIJDT TEGEN KANKER!
Wist u dat uw taxushaag levens
kan redden? Taxus bevat immers
baccatine, de grondstof die nodig is
voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Het jonge
snoeisel van 50 meter taxushaag
– wat overeenkomt met 1 m³
snoeisel – is goed voor één chemotherapie.
Wilt u ook de strijd aangaan tegen kanker? Snoei uw taxushaag tussen
15 juni en 31 augustus en geef het jonge snoeisel zonder aarde, onkruid
of ander bladafval gratis af in uw containerpark. Van dit snoeisel worden dan
kankerbehandelingen gemaakt.

De opbrengst van de actie schenkt EcoWerf bovendien aan een organisatie
die onderzoek voert naar kanker of patiënten en hun familie bijstaat. Vorig
jaar overhandigde EcoWerf zo 38.465 euro aan het Kinderkankerfonds van
het UZ Leuven. Haal dus alvast uw snoeischaar boven! Alle informatie over
de actie vindt u op www.ecowerf.be.
Snoeivoorwaarden
• Jong: eenjarige scheutjes van max 20–30 cm, geen hout, haag die
ieder jaar gesnoeid werd.
• Zuiver: snoeisel opvangen op doek, geen ander snoeisel of bladeren,
geen aarde of steentjes.
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Het lijkt misschien soms complex, maar PMD sorteren is helemaal niet zo moeilijk. Daarom
hebben we voor jou nog even de sorteerregels op een rijtje gezet, je zal merken: ’t is kinderspel!
De P staat vo
or plastic ﬂesse
n en ﬂacons,
de M staat vo
or metalen ve
rpakkingen en
de D voor dran
kkartons.

Toon je creativ
creativiteit
en win een fiets

t.w.v. €500 of voor €250 aan
ecologische designproducten!
Een halssnoer van kroonkurken, een huisje van
plastic flesjes, een mannetje uit drankkartons …
Haal het kind in jezelf naar boven en knutsel
een pmd-creatie in elkaar.
Wie weet win je wel een fiets t.w.v. € 500 of
voor € 250 aan ecologische designproducten!

PMD

=

P

M
Plastic flessen

P lastic ﬂessen

D

Metalen verpakkingen

Drankkartons

M etalen verpakkingen

en ﬂacons

Geen andere plastic
verpakkingen of voorwerpen.

Ook spuitbussen van voedingsmiddelen
en cosmetica, aluminium schaaltjes en
d
bakjes, metalen deksels en doppen
horen
bij het pmd.

Ga de uitdaging aan op

www.pmdsortereniskinderspel.be
n
elneme
an je de
rijd.
je klas k
st
t
d
e
e
m
lw
k
Oo
nutse
pakket
e pmd-k en apart prijzen
aan dez
e
rf.be
t
e
ie
voorz
w.ecow
EcoWerf n. Ga naar ww
le
o
h
voor sc
atie.
er inform
voor me
De wedstrijd loopt van 1/5 t.e.m. 31/8/2016

Let op!

• Maak de verpakkingen volledig leeg.
• pmd-verpakkingen mogen een
maximum volume hebben van 8 liter.
• Maak geen plastic bidons vast aan de
buitenkant van de pmd-zak.
• Gebruik de pmd-zakken met EcoWerf-logo.

D rankkartons

Doppen mag je op de drankkartons
laten zitten. Deze worden
mee gerecycleerd.
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WESPEN- EN BIJENVERDELGING, EEN OVERZICHT VAN WAT U WETEN MOET
Honingbijen en hommels spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van
voedselgewassen. Wespen zijn dan weer insecteneters en opruimers van
de natuur. Hommels zijn als diersoort ook beschermd. Wespennesten
mogen altijd vernietigd worden, bijennesten (of aanverwanten) enkel
wanneer ze gevaarlijk zijn.

Wanneer belt u de brandweer voor het vernietigen van wespen?
Bel naar de brandweer wanneer er geen verdelgingsbedrijf beschikbaar is,
of wanneer de verdelging dringend is (mensen worden bedreigd, wespen
in uw woning of in een school, agressieve wespen, ...).

Hoe haalt u die diertjes nu uit mekaar?
Ze zien er eigenlijk nogal verschillend uit.

Bijen worden het beste verwijderd door imkers. Zij kunnen bijennesten
verplaatsen zonder ze te vernietigen, zodat de diertjes hun nuttig werk
elders kunnen verderzetten.

•	Bijen zijn sterk behaard en zien er
voor het menselijke oog bruin uit.

•	Wespen zijn kaal en hun geelzwarte strepen zijn sterk afgelijnd.
Ze hebben ook een heel strakke
taille tussen hun borst en achterlijf.
De zogenaamde wespentaille.

Wat met eikenprocessierupsen?
Eikenprocessierupsen vormen een specifiek probleem. Deze sterk
behaarde grijze rupsen verplaatsen zich in rijen (processies) over de stam
en takken van de eik. De diertjes komen doorgaans uit in de maand mei.

•	Hommels zijn dan weer groot en
mollig, nogal donzig en geelzwart gestreept.

Bijen en hommels zijn vredelievend en vallen niet aan. Wespen doen dat
wel. Ze verliezen ook hun angel niet na het steken en kunnen daarom
veelvuldig aanvallen.
Bijen en hommels steken enkel wanneer ze bedreigd zijn, de hommel
slechts in zeer uitzonderlijke gevallen.
Wordt u toch gestoken?
Maak u niet meteen te veel zorgen! U zult veel pijn voelen en de steek zal
zwellen en rood worden. Dat vervelende gevoel gaat normaal gezien vrij
snel over. Soms kan een steek gevaarlijk zijn, omdat die bijvoorbeeld in uw
mond of keel zit. Of omdat u allergisch bent voor het gif van de wespen of
bijen.
Raadpleeg uw arts als u onwel bent of bel meteen 112 wanneer u hem
niet kunt bereiken en de indruk krijgt niet meer zo goed te kunnen ademen, of wanneer uw keel opzwelt. Zuig in dat laatste geval ondertussen
op een ijsblokje of drink een zeer koude drank om de zwelling wat tegen
te gaan.

Ze zijn schadelijk voor de boom en hun haartjes kunnen bij de mens sterk
prikkelende reacties veroorzaken wanneer u ze aanraakt, tot zelfs brandwonden en ademnood.
Ga ze niet zelf te lijf. De rupsen mogen enkel weggebrand of opgezogen
worden door een gespecialiseerde firma. U bent verplicht de milieudienst
te informeren over de aanwezigheid van eikenprocessierupsen.
Contactgegevens
• Gemeentelijke milieudienst: milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18
•	Brandweerzone Vlaams-Brabant West: e-loket of www.zvbw.be of
02 454 81 18 (9 – 12 u. en 13 – 16 u.)
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Duurzaamheid
GEMEENTEBESTUUR

IEDEREEN FAIR TRADE!

Eind vorig jaar ging Kortenberg de uitdaging aan om FairTradeGemeente te
worden. Dit houdt in dat Kortenberg 6 criteria probeert te behalen en zo
aantoont dat zowel het gemeentebestuur als de scholen, organisaties,
bedrijven, winkels, horecazaken, ... fair trade een warm hart toedragen.
De campagne FairTradeGemeente wil op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de
duurzame lokale producent in het Noorden.
Door middel van 6 criteria die zo goed als de hele gemeente bereiken,
wordt ingespeeld op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale,
duurzame producten. Op die manier worden mensen in heel Vlaanderen
warm gemaakt voor dit verhaal. De gemeente promoot nu al actief streekeigen producten met het label Straffe Streek, wat naadloos aansluit bij het
criterium om lokale, duurzame landbouw te versterken. De koppeling van
producten uit het Zuiden met deze uit het Noorden, onder meer onze
streekproducten, daar moeten we naartoe. Op naar meer eerlijke en duurzame consumptie!

GEMEENTEBESTUUR

Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen wordt aan iedereen in
de gemeente zijn medewerking gevraagd. Met uw winkel, bedrijf, KMO,
horecazaak, school of organisatie kunt u immers ook uw steentje bijdragen door deze producten aan te bieden en de Fair Trade-projectgroep te
steunen in deze doelstelling.
Er zijn heel wat mogelijkheden: koffie, wijnen, fruitsappen, frisdranken,
vers fruit, chocolade, chips, granen- en chocoladerepen, ontbijtgranen, ijs,
... Er is keuze uit meer dan 1.000 producten!
Worden er reeds fairtradeproducten verkocht/aangekocht of bent u geïnteresseerd om dit te doen? Laat het ons zeker weten, uw engagement voor
fairtradeproducten wil de Fair Trade-projectgroep met veel trots aan de buitenwereld bekend maken. De projectgroep neemt de initiatieven op in haar
persartikelen, plaatst ze op de fairtradewebstek en organiseert acties.
Meer info:
www.fairtradegemeente.be/kortenberg
duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 22 67

WORKSHOP ELEKTRISCH FIETSEN

Elektrisch fietsen werd de afgelopen jaren enorm populair. Voor vrijetijdsen functionele verplaatsingen (woon-werk) vormt de elektrische fiets een
volwaardig duurzaam en interessant alternatief voor de auto. De kilometers die u met de elektrische fiets aflegt, zijn vijftig keer minder milieubelastend dan die met de auto. De elektrische fiets is bovendien goedkoop in
gebruik.
Heel wat mensen zijn echter nog op zoek naar goede informatie over de
elektrische fiets. Daarom organiseert de milieudienst samen met Pasar op
donderdag 2 juni vanaf 19 u. in GC Colomba een workshop elektrisch
fietsen. Tijdens deze workshop maakt u kennis met de soorten, relevante
wetgeving, werking en voordelen van de elektrische fiets. U krijgt alle
nodige informatie van een consulent elektrisch fietsen, die graag op alle
vragen zal antwoorden.
Na het theoretisch gedeelte volgt er nog een verkeersquiz en krijgt u ook
de kans om op een afgesloten terrein verschillende elektrische fietsen uit
te testen, die ter beschikking gesteld worden door onze lokale fietsenhandelaars.
Onder de aanwezigen wordt verder nog een e-bikebox met 50 recreatieve
routes voor elektrisch fietsen in België verloot!

Donderdag 2 juni van 19 tot 21 u.
GC Colomba, kleine zaal
Gratis
Meer info: duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 22 67
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Welzijnshuis
TIJDELIJKE EN DRINGENDE
POETSHULP

Bent u pas ontslagen uit het ziekenhuis of kunt u tijdelijk niet meer poetsen?
Hebt u een gebroken been of arm en hebt u dringend poetshulp nodig?
Dan heeft het Welzijnshuis een gepaste oplossing voor u: dringende en
tijdelijke poetshulp.

Wenst u een beroep te doen op
deze dienst, neem dan contact op
met thuisdiensten@kortenberg.be
of 0491 996 227.

Het Welzijnshuis verleent gedurende
maximaal zes weken poetshulp om
u uit de nood te helpen. U betaalt
voor de dienst met dienstencheques.
De kostprijs is 9 euro per uur.
Volgende taken mag u laten uitvoeren door de huishoudhulp:
• onderhoud van uw woning,
• wassen en strijken,
• bereiden van een maaltijd,
• boodschappen doen.

Dienstencentrum
INFOAVOND:
PARTNERS IN DE THUISZORG
Zieke en/of oudere mensen kunnen vaak niet meer alles
doen zoals ze dat zelf zouden willen. In huis worden ze
geconfronteerd met hun beperkingen. Stofzuigen, poetsen, een warme maaltijd bereiden, persoonlijke hygiëne ...
Soms wordt het hen allemaal te veel.
Tijdens dit infomoment licht het CM-Thuiszorgcentrum
toe bij wie en waar u terechtkunt om de zorg thuis zo lang
mogelijk waar te maken. Alle thuiszorgdiensten en het
CM-Thuiszorgplan worden voorgesteld.
Spreker: Evy Sluyts (CM-Thuiszorgcentrum)

Praktisch
Maandag 13 juni van 19 tot 21.30 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte Dienstencentrum
Gratis
Inschrijven vóór 12 juni 2016 via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN DE ONTMOETINGSRUIMTE
In de Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum in OC Berkenhof worden
een aantal wekelijkse activiteiten georganiseerd waarop iedereen welkom is.
Hieronder vindt u een overzicht.
Kaartnamiddag
Elke maandag en donderdag van 13 tot 17 u. is iedereen welkom om een
kaartje te leggen (wiezen).
Gezelschapsspelen
Elke dinsdagnamiddag wordt in samenwerking met 55plus Kortenberg een
namiddag met gezelschapsspelen georganiseerd. Speelt u graag Scrabble,
Rummikub of een ander spel, kom dan langs tussen 13 en 16.30 u. en breng
uw vrienden mee.
Breicafé
Elke tweede en derde donderdag van de maand kunt u samen met de
andere deelnemers van het breicafé uw eigen handwerkjes maken. Een
gezellig onderonsje om even bij te praten. Materiaal zoals wol is altijd welkom.

Hobbycafé
Elke vrijdag vanaf 9 u. kunt u in de Ontmoetingsruimte samen met anderen
op een ontspannende manier uw eigen handwerkjes maken in het hobbycafé. Er is steeds iemand aanwezig die u met raad en daad kan bijstaan of u
kunt elkaar nuttige tips geven. In de voormiddag komt alles met naald en
draad aan bod (borduren, patchwork, naaien, …), in de namiddag ligt het
accent op brei- en haakwerk. Al wat u graag doet, brengt u mee.

Politie
U PLAATST EEN BEWAKINGSCAMERA …
MET WELKE REGELGEVING MOET U REKENING HOUDEN?
De politie krijgt regelmatig vragen van inwoners over camerabewaking
aan of in de woning. Wat mag u filmen en moet u dat aangeven?
Wanneer u camera’s rond of in uw woning plaatst met de bedoeling misdrijven of overlast te voorkomen of in beeld te brengen, ... dan wordt dit
beschouwd als een camera die valt onder de wet inzake bewakingscamera’s (wet van 21/03/2007).
Waarmee moet u rekening houden om in orde
te zijn?
1)	U mag enkel uw eigendom in beeld brengen. Met andere woorden: u
mag de openbare weg of de eigendom van derden (bijvoorbeeld uw
buren) niet filmen. Het filmen van de openbare weg wordt enkel toegestaan nadat u een advies bij de korpschef van uw lokale politiezone
hebt gevraagd en goedkeuring hebt bekomen van de gemeenteraad.
In principe wordt dit aan particulieren niet toegestaan. Kunt u niet
anders dan een klein gedeelte van de openbare weg of derden in
beeld te brengen, dan kunnen technische middeltjes helpen om dat
deel van het beeld onherkenbaar te maken.
2)	U moet vóór de ingebruikname van de camera’s aangifte doen bij de
privacycommissie. Uw aangifte wordt opgenomen in het ‘openbaar
register’. Iedereen kan dit register raadplegen via de website van de

commissie. Het gaat om een thematische aangifte voor een besloten
plaats niet toegankelijk voor het publiek, die enkel elektronisch kan
ingediend worden. Er is één uitzondering voorzien: filmt u uitsluitend
in uw woning, dan moet u geen aangifte indienen.
3)	U moet steeds aangeven dat er camerabewaking is, door het wettelijk
voorziene pictogram te plaatsen. Zo weet iedereen die de plaats
betreedt, dat hij gefilmd wordt. Op het pictogram moeten drie gegevens vermeld worden: de wet van 21 maart 2007 en de naam en het
adres van de verantwoordelijke van de verwerking.
Bent u verantwoordelijk voor de camerabewaking van een besloten plaats
toegankelijk voor het publiek – denk maar aan een winkel, horecazaak,
bedrijf, ... – dan bent u ook onderworpen aan bovenstaande bepalingen. Bij
het indienen van de aangifte moet u uiteraard opgeven dat het om een
besloten plaats gaat, toegankelijk voor het publiek. Is de gefilmde plaats een
arbeidsplaats, dan moet u ook rekening houden met de regels vervat in de
CAO nr. 68. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de
privacycommissie (Bewakingscamera’s / FAQ / Plaatsing en gebruik).
Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op via 016 85 34 00 of
via diefstalpreventie@politieherko.be.
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LAAT UW FIETS GRAVEREN!
Waarom?
•	Een gegraveerde fiets is minder aantrekkelijk voor dieven.
•	Wordt een fiets na diefstal teruggevonden, dan kan de politie makkelijk de eigenaar identificeren en de fiets terugbezorgen.
•	Wordt uw fiets teruggevonden, dan hebt u geen probleem om aan de
politie te bewijzen dat het de uwe is.
•	Het is gratis.
Waar en wanneer?
Inwoners van Kortenberg kunnen elke eerste woensdag van de
maand tussen 13 en 14 u. terecht bij de gemeenschapswachten in de
Engerstraat 172 in Erps-Kwerps. U dient uw komst vooraf te melden via
telefoon: 02 759 98 28.
De gemeenschapswachten zijn ook aanwezig om fietsen te graveren op
de Fiets- en Wandelhappening in gemeenteschool De Regenboog in
Kortenberg op zondag 5 juni van 14 tot 17 u.
Wat moet u meebrengen?
Uw fiets en identiteitskaart.

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 eind maart en april
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
3.424

V85*

% overtredingen

50 km/u.
46 km/u.
1,1 %
Frans Mombaersstraat
(beide richtingen)
50 km/u.
2.247
45 km/u.
3,4 %
Wijnegemhofstraat
(richting Dalemstraat)
50 km/u.
448
33 km/u.
0%
Mispelarenstraat
(richting Vogelenzangstraat)
50 km/u.
1.168
43 km/u.
0,5 %
Vierhuizenstraat (beide richtingen)
*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 2 % overtredingen vastgesteld. In april waren dat
0,3 % overtredingen.
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Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

OPENBARE VERKOOP GEMEENTE KORTENBERG

Op dinsdag 7 juni organiseert de gemeente Kortenberg om 13 u. een
openbare verkoop in de Engerstraat 172 te Erps-Kwerps (Gemeentelijke
Werkplaatsen).

waarna de voertuigen worden toegewezen aan de meestbiedende. Indien
de geboden prijzen niet marktconform zijn, behoudt de gemeente zich
het recht voor om de biedingen te weigeren.

Worden verkocht:
• bestelwagen Peugeot Boxer 350 MHS (bouwjaar: 1995, 151216 km)
• lichte vrachtauto Toyota Dyna (bouwjaar: 1995, 120612 km) met open
laadbak
• klepelmaaier voor tractor
• tractor Deutz D4005 (bouwjaar 1966)
• 3 getrokken zoutstrooiertjes
• 1 betonmolen
• fietsen
• 1 personenwagen: verkoop als wrak

Alle materiaal moet volledig betaald zijn voor het mag worden meegenomen. Het materiaal moet afgehaald worden binnen de twee weken.
Betaling moet contant ter plekke gebeuren.
De voertuigen, zoutstrooiers, klepelmaaier en tractor zijn te bezichtigen
op vrijdag 27 en 31 mei tussen 13 en 14 u.

Biedingen voor de lichte vrachtauto (Toyota), de bestelwagen (Peugeot
Boxer), de tractor (Deutz) en de personenwagen moeten gebeuren door
middel van een bod onder gesloten omslag (voor elk bod een aparte
omslag), gericht aan de dienst Wegen en Groen, Engerstraat 172, 3071
Erps-Kwerps.
De bieding met vermelding van de contactgegevens van de bieder moet
worden geschoven in een gesloten omslag. De gesloten omslag moet de
gemeentelijke werkplaatsen bereiken ten laatste op vrijdag 3 juni om
13 u. De opening van de omslagen gebeurt op dinsdag 6 juni om 13 u.
GEMEENTEBESTUUR

EEN ARBEIDSONGEVAL… WAT NU?
U of uw partner, een familielid of een vriend(in) heeft een arbeidsongeval gehad. Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Dan kan een sociaal
assistent(e) van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) u helpen.
Indien u zich moeilijk kunt verplaatsen kunt u een afspraak maken voor
een huisbezoek. Anders kunt u terecht op volgende adressen:
• Fonds voor arbeidsongevallen, Troonstraat 100, Brussel
02 506 84 94
Elke donderdag van 9 tot 12 u. en van 13.15 tot 16 u.
• Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27, Mechelen - Gelijkvloers, spreekkamer 12, wachtzaal 2
015 45 33 19
Elke tweede maandagvoormiddag van de maand van 10.30 tot
12.30 u. - niet in juli en augustus

Wat doet het FAO voor u?
De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van uw arbeidsongeval en helpen u om de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt.
Ze leggen u de wetgeving op de arbeidsongevallen uit. Ook wanneer de
verzekeraar van uw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of
als blijkt dat uw werkgever niet verzekerd was op het moment van uw
ongeval, kunt u op het Fonds een beroep doen.

APRIL IN BEELD
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1	
Verkleed als piraat sloten de kleuters al springend en klauterend op een piratenspringkasteel het paassportkamp af.
2	
Als afsluiter van een geslaagd turnkamp gaven de 25 deelnemers een slotshow voor hun ouders.
3	
Op dinsdag 5 april gingen 11 Kortenbergse deelnemers op de avonturensportdag van Sportregio Dijle & Hageland de uitdagingen aan in het recreatiedomein De Donk te Oudenaarde. Hier zien we hen in actie op de moeraspiste. In totaal waren er een tachtigtal deelnemers aanwezig uit de
verschillende gemeenten van de sportregio.
4	
Tijdens de paasvakantie konden de kinderen zich helemaal inleven in de wereld van de muziek. Tijdens de muziekstage schreven ze zelf liedjes,
bedachten ze zelf nieuwe instrumenten en maakten ze een echte videoclip.
5	
Op donderdag 7 april werden de kinderen van speelplein Alles Kids omgetoverd tot echte mijnwerkers. In de mijn van Blégny (Luik) daalden ze af
tot diep onder de grond en kregen ze een amusante en interessante rondleiding van deskundigen. Het was een hele toffe uitstap!
6	
Nog tijdens de paasvakantie gingen de tieners aan de slag met camera’s, laptops, een ‘green key’, ... om zo hun eigen filmpjes te maken.
7	
Gedurende 10 lessen leerden volwassenen fietsen op de parking van Colomba. In deze les werd er een rondpunt gesimuleerd.
8	
Op woensdag 13 april amuseerden jong en oud zich op de Buitenspeeldag op de site Colomba. Kinderen konden zich uitleven op de springkastelen,
in de pannavoetbalkooi, op het touwenparcours in het bos, met het boogschieten en de talrijke volksspelen. Het werd een schitterende dag. En dat
er goed en veel gespeeld werd? Zeker weten!
9	
Gelijktijdig met de Buitenspeeldag genoten zo'n 400 senioren van het dubbelconcert van Celien Deloof en Margriet Hermans tijdens het 'Senioren
lentefeest'.
10	
Een twintigtal senioren namen op 21 april deel aan de Sportelgym in het Dienstencentrum. Het programma werd naar aanleiding van de Week van
de Valpreventie aangepast aan het thema valpreventie.
11	
De aprilse grillen hielden de geïnteresseerden niet tegen om op zondag 24 april een kijkje te komen nemen op de Erfgoeddag. De expo in het
Erfgoedhuis bracht een beeld over de kermissen, processies, ... in onze gemeente.
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in Kortenberg
(Sportdienst i.s.m. Dienst Welzijn)
GEMEENTEBESTUUR

FIETS- EN WANDELHAPPENING

Op zondag 5 juni kan je op de speelplaats van gemeenteschool
De Regenboog genieten van een gezonde, gezinsvriendelijke en ontspannen sfeer. Tussen 14 en 17 u. kan je gratis deelnemen aan een
breed gamma van activiteiten. Even bekomen kan op het gelegenheidsterras met livemuziek. Je wordt er bovendien getrakteerd op
een gezond vieruurtje en gezondheidsadvies. Omdat we veiligheid
erg belangrijk vinden, vragen we aan alle fietsers om een helm te
dragen en de fiets vooraf in orde te stellen. Om parkeerproblemen te
vermijden kom je het beste te voet of met de fiets naar de gemeenteschool De Regenboog. Het volledige aanbod vind je hieronder!
ACTIVITEIT

UREN

MEER INFO

Wandeling

Vertrek 14.30 u.
Aankomst 16.30 u.

Een stevige wandeling onder begeleiding van een ervaren gids

Familiefietstocht

Vertrek 14.30 u.
Aankomst 16.30 u.

Begeleide fietstocht voor gezinnen en fietsliefhebbers - 20 km (aan te raden vanaf de
leeftijd van 8 jaar)

Geocaching

14 tot 17 u.

Een gps-ontvanger en honger naar avontuur is al wat je nodig hebt voor een schattenjacht anno 2016. Een behulpzame begeleider helpt je op weg!

Initiatie BMX

14 tot 17 u.

Een uitdagend parcours zo vlot mogelijk tot een goed einde brengen? Op een BMX
leer je de technieken van de instructeur die je zult moeten gebruiken.

Gezondheidsrally

14 tot 17 u.

Hoe goed is jouw kennis over algemene gezondheid? Bewegen en gezond eten is
belangrijk, maar ken jij het antwoord op de vragen?

Fietsen op rollen

14 tot 17 u.

Daag iemand uit om zo snel mogelijk een rondje af te werken. Alles geven om als
eerste de handen in de lucht te steken!

Mountainbiken

14 tot 17 u.

Je kan op individuele basis kennismaken met één of meerdere mountainbikelussen
in onze gemeente.

Gezondheidspromotieteams

14 tot 17 u.

Kom langs aan de infostands voor raad en daad.

Randanimatie

14 tot 17 u.

Springkasteel, gekke fietsen, sappentrapper, kinderhoek, volksspelen, gezond vieruurtje, stappenteller, fietsgraveren, livemuziek op het terras, ...

Zondag 5 juni van 14 tot 17 u.
Gemeenteschool De Regenboog, Kloosterstraat 10 te Kortenberg
Gratis
Info: sportdienst@kortenberg.be, 02 755 22 87 en welzijn@kortenberg.be, 02 755 22 86
(De Bib)
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DE ZOMER VAN VLIEG

Oogjes open want Vlieg komt deze zomer naar Kortenberg en daagt je uit. Zie jij wat ik zie? Of is het iets helemaal anders? Is het kunst? Is het
cultuur? Is het binnen of buiten?
Via allerhande opdrachten rond het thema ‘Zie jij wat ik zie’ halen kinderen van 6 tot 12 jaar hun hartje op. Als alles opgelost is, vind je de schatkist met leuke gadgets. Benieuwd? Kom dan zeker langs in de Bib.
Vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus, tijdens de openingsuren van de Bib
Gratis
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Speelpleinwerking Alles Kids)

ALLES KIDS FEESTEN
GEMEENTEBESTUUR

Beste inwoners van Infantia
Wees welkom op het huwelijkstoernooi waar de vier ridders strijden om de hand van mijn
dochter prinses Elena.
Op zaterdag 2 juli verwennen mijn kasteelbewoners je met onze ambachtelijk nationale
spijs en drank. Trek je mooiste prinsessenjurk aan of blink je ridderharnas op en maak
kans op een unieke prijs! Of behaal je liever je diploma als schildknaap in onze
verschillende workshops?
Kom en geniet van de verschillende spektakels voor jong en oud waaronder onze lokale
vuurspuwer en kom onze wedstrijdpaarden bewonderen!
Warme groeten van Zijne Majesteit de Koning van Infantia
Nog even een snelle reminder voor alle prinsen en prinsessen in spe:
Zaterdag 2 juli van 11 tot 17 u.
Speelplein aan GC Colomba
Gratis inkom
Meer info op Facebook (zoekwoorden: Alles Kids Feesten - Middeleeuwen)
Iedereen welkom op de 3de editie van Alles Kids Feesten!
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RIOLENMUSEUM BRUSSEL, DE STAD ONDER DE STAD
Brussel heeft een uitzonderlijk museum; er bestaan slechts enkele riolenmusea in
heel de wereld. De Romeinen vonden de riolen zo belangrijk dat ze zelfs een eigen
beschermgodin kregen: Cloacina. Tot de industriële revolutieperiode vergat men hier
echter dat riolen bestonden. Vanaf dan werd in Brussel aan een rioolnet van bijna 400
km gebouwd.
Het water dat je thuis gebruikt in de keuken, de badkamer of het toilet wordt afgevoerd naar een riool. Naast de informatie die je over deze watercyclus krijgt, leer je in
dit museum ook hoe riolen worden aangelegd. Je leert het werk van de mensen in
deze ondergrondse wereld echt appreciëren.
Nog nooit de Zenne gezien? Wel, dat gaat dan veranderen. Naast de ondergrondse Zenne wandel je in de hoofdriool van de Bergensesteenweg, als
het weer het toelaat!
Let wel: bij zware regenval behoudt het museum zich het recht voor om uit veiligheidsoverwegingen geen toegang te verlenen tot de kolk en de
hoofdleiding.
Donderdag 2 of zaterdag 4 juni van 9.15 tot 12.30 u.
18 euro, leden betalen 16 euro - inbegrepen: gids, toegang museum, audiosysteem
Vertrek: station Kortenberg om 9.15 u. - trein om 9.28 u.
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg, 02 759 84 66 of kortenberg@vtbkultuur.be

(BSGO! Hertog Jan)

BSGO! HERTOG JAN VIERT FEEST EN OPENT ZIJN DEUREN
Op het schoolfeest van zaterdag 4 juni kan je tussen 11.30 en 14.30 u. genieten van lekkere en kindvriendelijke gerechten. Het thema dit jaar is een
vulkanisch eiland waaraan de kinderen hard gewerkt hebben in de techniekles. Er zijn ook optredens van de leerlingen, een techniektentoonstelling
en allerlei randactiviteiten zoals springkastelen, reuzespelen, schminken en eendjes vissen. Bovendien kan je de kleuter- en basisschool bezoeken.
Het wordt leuk!
Zaterdag 4 juni van 11.30 tot 14.30 u.
BSGO Hertog Jan, Kerkhoflaan 28 te Kortenberg
Info: www.hertogjan.be
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(Bonzaï)

SLOTVIERING MET GEZELLIGE PICKNICK IN HET PARK VAN DE OUDE ABDIJ
Met de zomervakantie in het vooruitzicht sluit Bonzaï op zondag 5 juni zijn jaarthema 'Kijk eens door een andere bril naar
dromen over de toekomst' af door samen naar dromen over de
toekomst te kijken. Om 11 u. vindt naar goede gewoonte een
eigentijdse en jeugdige viering plaats voor klein en groot, jong
en minder jong, in de kapel van de Oude Abdij. Na de viering
om 12 u. wordt er samen genoten van een gezellige picknick in
het Park van de Oude Abdij. Enkel aansluiten voor de viering of
de picknick is uiteraard ook mogelijk.
Op vrijdag 24 juni sluit de jongerenwerking ‘De Plussers’ het
werkjaar traditiegetrouw af met een Plussers Only-filmavond.

Zondag 5 juni van 11 tot 14 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22 te Kortenberg
Meer info: www.bonzaiwerking.be, 02 757 12 43
of bonzai.kortenberg@gmail.com

Van harte welkom!

(Velt Midden-Brabant)

(Curieus Kortenberg)

ROZEN KWEKEN EN GEBRUIKEN IN DE KEUKEN

RIJSEL, TUSSEN GISTEREN EN MORGEN

Tijdens deze infoavond wordt het kweken, enten, stekken en snoeien
van diverse rozen belicht. Aan de hand van proevertjes zoals een rozen
aperitiefje, rozenthee, rozenijs en rozenkoekjes ontdek je hoe je geurende rozen kan gebruiken in bedwelmende culinaire gerechtjes. Er zijn
meer dan 13.000 soorten rozen, dus kiezen wordt moeilijk en zal steeds
persoonlijk blijven. Op donderdag 9 juni helpen de lesgevers je alvast
een keuze te maken.

Donderdag 9 juni om 19.30 u.
GC Colomba
5 euro
Meer info: www.velt.be/middenbrabant

Busuitstap

Rijsel, hoofdstad van Frans-Vlaanderen en van de regio Nord-Pas-deCalais-Picardie. Een stad met tot voor kort een minder gunstige reputatie. Veel is veranderd. Het oude, pittoreske centrum is opgewaardeerd.
Maar Rijsel is niet enkel ‘een mooi verleden’. De stad evolueerde naar
een dienstencentrum, gecentreerd rond het nieuwe district Euralille en
gekenmerkt door een schitterende architectuur.

Zaterdag 11 juni van 8.30 tot 20.30 u.
Vertrek aan OC Berkenhof
Deelname kost 75 euro, leden betalen 65 euro
Inschrijven vóór 2 juni via curieus.secretariaat@telenet.be
of 0476 92 40 85
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ASPERGESTREEK
1976 Ruisbroek onder water, aspergetuin Hof van Coolhem
De bakermat van de asperge ligt tussen de Eufraat en de Tigris. Via Egypte, Griekenland en Italië kwam ze in onze streken aan. In de oudheid stond
de asperge vooral bekend als een geneeskrachtig kruid, de toevoeging ‘officinalis’ in de Latijnse naam duidt hierop.
De plant diende als geneesmiddel tegen heel wat kwalen en ziekten, van bijensteken tot hartklachten en van waterzucht tot kiespijn. In de piramide
van Sakkara (Egypte) zijn afbeeldingen gevonden van asperges als offergaven, vermoedelijk van 3000 jaar vóór Christus.
De Grieken gebruikten al asperges als groenten. De Romeinen brachten de asperges al veel eerder in cultuur. Uit de tweede eeuw vóór Christus zijn
teeltnotities van Cato bekend, die sterk overeenkomen met de huidige. In plaats van te steken, trok men de asperges uit de grond.
De Franse koningen en verschillende hofhoudingen waren verzot op deze delicatesse. Men sprak dan al van asperges blanches. Het was feitelijk een
groene aspergesoort met een wit onderstuk.
Het witte goud ontstond uiteindelijk in 1885 in Kalfort, in het Hof van Coolhem. Vooral madame Van de Wiele, die de plaatselijke bevolking liet
werken op haar velden, was de grote bezielster van de aspergekweek in de streek. Henri Meersman bezorgde de landbouwers in Kalfort aspergezaad
van Argenteuil (een oud Frans handelsras) dat hij kocht in Parijs. De boeren waren hier erg gelukkig mee, want tegen het einde van de 19de eeuw
was de vlasteelt uitgestorven en de bevolking in de streek kende armoede. Andere gewassen waren moeilijk te telen door de zanderige bodem.

Zondag 12 juni van 8.30 tot 19.30 u.
Vertrek aan OC Berkenhof
Deelname kost 42 euro, leden betalen 38 euro - inbegrepen: busvervoer, kosten en fooi chauffeur, onthaal met koffie/thee met ontbijtkoek,
gidsen Ruisbroek, gids en toegang Hof Van Coolhem, bezoek aspergekwekerij
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg, 02 759 84 66 of kortenberg@vtbkultuur.be
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RODE DUIVELS OP GROOT SCHERM IN GC COLOMBA
Net zoals twee jaar geleden zal Kaffee Kultura ook nu de wedstrijden van onze Rode Duivels op het EK in
Frankrijk uitzenden op groot scherm in GC Colomba. Er wordt gestart met de 3 groepswedstrijden, maar
uiteraard zullen ook de andere wedstrijden worden uitgezonden, op voorwaarde dat de Duivels een ronde
verder gaan natuurlijk.
Kaffee Kultura verwacht jullie dus een eerste keer op maandag 13 juni in GC Colomba. De deuren gaan
telkens een uur voor de wedstrijd open. En er mag sfeer meegebracht worden!
Meer info: www.kaffee-kultura.be (Ontdek daar zeker ook de andere activiteiten van Kaffee Kultura – waaronder een optreden van Alex Agnew op
vrijdag 17 juni!)

(Universitair Psychiatrisch Centrum Kortenberg)

FILMAVOND 'INSIDE OUT'
De nieuwe animatiefilm van Pixar, die zapt tussen de echte wereld van een innerlijk verward meisje en de imaginaire wereld in haar hoofd, sprankelt
van de originaliteit.
Riley is elf jaar wanneer haar ouders besluiten van landelijk Minnesota naar San Francisco te verhuizen. Ze probeert er het beste van te maken… Riley
gaat door diepe dalen. En ze zwijgt, want wie begrijpt wat er in het hoofd van een elfjarig meisje omgaat?
Met 'Inside Out' proberen de animatoren van Pixar dat mysterie te
ontrafelen. Het levert een buitengewoon originele, vindingrijke en
grappige film op, die bij toeschouwers van alle leeftijden heel wat
los kan maken. Het merendeel van 'Inside Out' speelt zich letterlijk
in het hoofd van Riley af. Er wordt op een speelse manier aandacht
geschonken aan de rol van emoties, de werking van het menselijk
geheugen, de betekenis en functie van herinneringen en de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Ook thema’s als volwassen worden,
depressie en de ouder-kindrelatie komen aan bod.
Er wordt enige toelichting gegeven bij deze film door een professioneel deskundige.

©Disney Pixar

Woensdag 22 juni om 20 u.
Congrescentrum UPC Kortenberg, Leuvensesteenweg 517 te Kortenberg
Gratis
Inschrijven niet noodzakelijk, maar aanmelden mag via movieblues@upckuleuven.be
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(Volleybalclub Sterko Kortenberg)

TWEEDE EDITIE EK MOSVOLLEYBALTORNOOI
Op zaterdag 9 juli vindt de tweede editie van E(rps) K(werps) Mosvolleybaltornooi plaats. De leden van volleybalclub Sterko organiseren dit
grasvolleybaltornooi waarbij ze zowel jong als oud willen betrekken.
Het 4 tegen 4-tornooi start om 10 u. aan de voetbalvelden in de Kasteelstraat te Erps-Kwerps.
De niet-volleyballers en de supporters worden zeker niet vergeten. Zij kunnen genieten van een streekbiertje op ons zonnig terras of een partijtje
vikingkubben. Voor de kleinsten zijn er springkastelen en grime. Er zullen
ook vele mooie tombolaprijzen te winnen zijn. Vanaf 18 u. gaat de barbecue aan. Nadien blijft het terras met de heerlijke streekbieren nog open tot
middernacht.
Inschrijven voor het tornooi en de barbecue via www.ekmosvolley.be is verplicht vóór 1 juli.

(Die Blomme)

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

Info:
Mia Fransen: 02 759 43 34
Gerda De Wolf: 02 759 49 37
Micheline Matterne: 02 759 20 09
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Jaks !
(Jeugddienst)

ZAPFEST

STUDEREN MET GEZOND VERSTAND

Tot dan!

Examens en medicatie
Examenperiodes zijn voor iedereen stresserend.
Prestatie- en tijdsdruk kunnen erg uitputtend zijn,
want je wil het goed doen. Je lichaam heeft eigenlijk rust nodig, maar de mentale druk verplicht je
toch om door te gaan en ook dat laatste hoofdstuk
nog in te prenten… Gezond omgaan met stress is
niet vanzelfsprekend.
Nogal wat studenten grijpen naar cola, energiedranken of voedingssupplementen om deze periode door te komen. Andere studenten grijpen dan
naar stimulerende medicatie om beter te presteren of slaap- en kalmeringsmiddelen om rustig te
blijven of goed te kunnen slapen.

Vrijdag 24 juni van 19 tot 23 u.
Skateterrein achter GC Colomba
Jongeren tussen 12 en 15 jaar
Gratis toegang
Drank en hamburgers tegen democratische
prijzen

Niet zonder risico
De effecten van medicatie kunnen verleidelijk zijn, maar medicatie kan ook negatieve, ongewenste
effecten veroorzaken. Die kunnen je slaagkansen onderuithalen terwijl je net het omgekeerde
wenst, natuurlijk. Stimulerende medicatie kan je uitputten en slaapmedicatie kan de activiteit in je
hersenen vertragen. Ook de kans op verslaving is een niet te onderschatten risico van medicatiegebruik. Besef dus dat pillen je niet slimmer maken en de oorzaak niet aanpakken.

GEMEENTEBESTUUR

Ben jij tussen 12 en 15 jaar en hou je wel van
een feestje? Kom op vrijdag 24 juni van 19
tot 23 u. het einde van de examens en de start
van de zomer vieren op de tweede editie van
ZAPfest! Dit jaar verhuist ZAPfest naar het
skateterrein achter GC Colomba. Zet de boel op
stelten met de dj’s en challenges, doe een ritje
op de rodeostier en natuurlijk zijn er ook hamburgers en een drankje…! Lekker chillaxen!

Meer informatie en contact
Je kunt steeds je huisarts raadplegen voor meer informatie over medicatiegebruik. In de brochure ‘Studeren
en medicatie gaan niet hand in hand’vind je tips om de examenperiode zonder medicatie door te komen. Je
kunt de brochure gratis verkrijgen bij de drugs- en alcoholpreventiedienst. Een digitale versie vind je op
www.druglijn.be. Tijdens het blokken kun je voor ondersteuning en een anonieme chatsessie terecht bij Teleblok. Meer info: www.teleblok.be
Nog vragen?
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37
www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieH3K

Zoeklicht · Kortenberg
juni 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

zo 29/05/16 van
10:00 tot 17:00

Wat

Kringlooptuindag en
plantenbeurs

do 02/06/16 en
Zitdagen aangiftes
vr 03/06/16, telkens personenbelasting
van 09:00 tot 12:00
en van 13:00 tot
15:00

Organisator

Waar

Info

Kringlooptuinkrachten
i.s.m. Dienst Milieu en
Milieuadviesraad

Park Oude Abdij, toegang
langs Wijngaardstraat
Kortenberg

milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18

Dienst Burgerzaken

Administratief Centrum,
zaal Lechtal

burgerzaken@kortenberg.be
of 02 755 22 30

do 02/06/16 van
09:15 tot 12:30

Riolenmuseum Brussel, vtbKultuur Kortenberg
de stad onder de stad

Vertrek: station Kortenberg € 18, leden € 16, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

do 02/06/16 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

za 04/06/16 van
09:00 tot 16:00

Hupperdehulp & Hiep
Hiep Help

Jeugd Rode Kruis
Kortenberg

GC Colomba

€ 8, 0494 93 25 82

za 04/06/16 van
09:15 tot 12:30

Riolenmuseum Brussel, vtbKultuur Kortenberg
de stad onder de stad

Vertrek: station Kortenberg € 18, leden € 16, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

za 04/06/16 van
11:30 tot 17:00

BSGO! schoolfeest en
opendeur

BSGO Hertog Jan

BSGO Hertog Jan,
Kerkhoflaan 28,
Kortenberg

za 04/06/16 om
17:00

Kip- en ribfestijn

Turnkring DKS Meerbeek OC Atrium

zo 05/06/16 van
11:00 tot 13:00

Slotviering met
Bonzaï
picknick in het Park van
de Oude Abdij

Oude Abdij, Abdijdreef,
Kortenberg

02 757 12 43,
bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be

zo 05/06/16 van
14:30 tot 17:00

Fiets- en
wandelhappening

Basisschool
De Regenboog,
Kloosterstraat 10,
Kortenberg

Gratis, sportdienst@kortenberg.be,
02 755 22 87 en welzijn@kortenberg.be,
02 755 22 86

Sportdienst i.s.m.
Dienst Welzijn

www.hertogjan.be

turnkring@dekrakendespieren.be
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Organisator

Waar

Info

ma 06/06/16 van
14:00 tot 16:00

Uit wandelen

KVLV Everberg

Parking,
Gemeentehuisstraat 9,
Everberg

02 757 27 78, gaby.leaerts@live.be,
www.kvlv-everberg.be, ook op 13/06,
20/06 en 27/06

di 07/06/16 van
19:00 tot 21:30

Infoavond: autisme

Dienstencentrum

OC Berkenhof

0491 996 224,
dienstencentrum@kortenberg.be

woe 08/06/16 van
08:30 tot 18:30

Daguitstap met de
liftbus naar Hasselt

Dienstencentrum

Vertrek: serviceflats,
Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg

€ 60, 0491 996 224,
dienstencentrum@kortenberg.be

do 09/06/16 van
19:30 tot 22:30

Rozen kweken en
Velt Midden-Brabant
gebruiken in de keuken

GC Colomba

€ 5, www.velt.be/middenbrabant

za 11/06/16 van
8:30 tot 20:30

Rijsel, tussen gisteren
en morgen

Curieus Kortenberg

OC Berkenhof

€ 75, leden € 65,
curieus.secretariaat@telenet.be,
0746 92 40 85

zo 12/06/16 van
08:30 tot 19:30

Aspergestreek,
busuitstap

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

€ 42, leden € 38, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

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

Ochtendwandeling
10 km te Kortenberg

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

ma 13/06/16 van
19:00 tot 21:30

Infoavond partners in
de thuiszorg

Dienstencentrum

OC Berkenhof

0491 996 224,
dienstencentrum@kortenberg.be

van 17/06/16 tot
26/06/16

Zuid-Noorwegen, het
land van de trollen,
tiendaagse

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

€ 2045, 02 759 84 66,
kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

van 18/06/16 tot
20/06/16

Kermis in Erps

Dorpsplein, Erps-Kwerps

www.kortenberg.be

zo 19/06/16 van
08:15 tot 17:00

Dagtocht 21 km te
Hockay

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 54 64, www.witlooftrekkers.be

woe 22/06/16 om
14:00

Regiowandeling te
Herent

Gidsenbond Dijleland

Vertrek: Sintwww.gidsenbond-dijleland.be, herhaling
Laurentiuskerk, Dorpsplein, op zo 26/06 om 14:30
Veltem

woe 22/06/16 van
18:00 tot 22:00

Avondwandeling 13
km Everberg-Leuven

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: parking
Annonciadenstraat,
Everberg

02 759 54 64, www.witlooftrekkers.be

woe 22/06/16 van
18:00 tot 20:30

Bloedgeven

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

http://kortenberg.rodekruis.be

vrij 24/06/16 van
20:00 tot 22:00

KVLV Everberg
maakt een fleurig
speldenkussen

KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

€ 3, leden € 2, 0478 38 74 13 (bellen na
19 u. aub), kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be
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Wat

Wanneer

Organisator

Jeugddienst

Waar

vrij 24/06/16 van
19:00 tot 23:00

ZAPfest

van 26/06/16 tot
27/06/16

Kermis in Meerbeek

zo 26/06/16 van
09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling
8 km te Sint Stevens
Woluwe

Wandelclub
Witlooftrekkers

do 30/06/16 van
13:45 tot 17:45

Dansnamiddagen

Seniorenadviesraad i.s.m. GC Colomba
gemeentebestuur

Info

Skateterrein achter GC
Colomba

www.kortenberg.be

Kerkplein, Meerbeek

www.kortenberg.be

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 720 52 21, www.witlooftrekkers.be

welzijn@kortenberg.be

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
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 mei gebeuren voor het juli-augustusnummer, en ten
laatste op 25 juli voor het septembernummer. Deze deadlines zullen strikt
worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek
en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij een
bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur deze naar
zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s doorstuurt, betekent
dit dat u ons de toestemming geeft om deze te publiceren in
Zoeklicht, en dit op de plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
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 juli 2016.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 mei 2016 worden
ingediend. Voorstellen voor het septembernummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 juli 2016 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 30 mei 2016 om 16 u. op de tweede
verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

