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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) of op de webstek www.apotheek.be.

Wachtdienst huisartsen

Bij afwezigheid van uw huisarts, ‘s nachts, tijdens het weekend
(zaterdagochtend 8 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens de
feestdagen, kunt u de dokter van wacht bereiken op het telefoonnummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk). De raadplegingen in het weekend en op feestdagen
vinden plaats in de centrale wachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36
te Leuven.

Wachtdienst tandartsen

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

Wachtdienst dierenartsen

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
4-5 juli: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
De overige wachtdiensten van de maanden juli en augustus 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
13-14-15 augustus: 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)

Tijdens de maanden juli en augustus wordt er op de eerste maandag
van de maand geen gratis advies verleend in Kortenberg. U kunt wel
steeds terecht in het justitiehuis te Leuven.
Meer info: www.balieleuven.be of 016 30 14 50.
U kunt voor juridisch advies wel 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

Gratis veiligheidsadvies woning

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 4 juli

Huisvuilkalender

Dinsdag 5 juli: pmd en gft
Vrijdag 8 juli: papier en karton
Dinsdag 12 juli: huisvuil en gft
Dinsdag 19 juli: pmd en gft
Dinsdag 26 juli: huisvuil en gft
Dinsdag 2 augustus: pmd en gft
Dinsdag 9 augustus: huisvuil en gft
Vrijdag 12 augustus: papier en karton
Dinsdag 16 augustus: pmd en gft
Dinsdag 23 augustus: huisvuil en gft
Dinsdag 30 augustus: pmd en gft
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Gratis fietsgraveren

Woensdag 6 juli en woensdag 3 augustus, van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

Registreerapparaat 02 755 22 45
Hier kunt u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen. Later
wordt u dan gecontacteerd op het door u vermelde telefoonnummer.

Gemeentelijk crisisnummer

Antwoordapparaat 02 755 22 99
Dit nummer wordt enkel in gebruik gesteld bij crisissituaties.

Luchthavenhinder

Hebt u klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen?
Meld deze dan aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
•	per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal,
City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep (vroeger VMW) EK-EV-ME-deel KO
02 238 96 99
Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren) 02 739 52 11 (na 16 u.)
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 016 30 13 40
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Gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 6 JUNI 2016
• De gemeenteraad keurde de jaarrekeningen 2015 van de kerkfabrieken
Sint-Amandus Erps, Sint-Martinus en Sint-Lodewijk Everberg, OnzeLieve-Vrouw-Kortenberg, Sint-Pieter Kwerps en Sint-Antonius
Meerbeek goed.
• De gemeenteraad keurde een reglement goed voor de inzameling van
harde en zachte plastics, alsook een gemeenteraadsbeslissing ter aanvulling op het gemeentelijk afvalreglement. Vanaf 1 juli 2016 wordt
een contantbelasting geheven op het aanbieden van zuivere harde
plastics (HDPE, PP, pvc, …) van 0,03 euro per kg voor inwoners en
0,06 euro per kg voor kmo’s. Deze belasting moet door de bezoeker van
het containerpark na afgifte van de plastics betaald worden met de
betaalkaart. Zachte plastics (100% zuivere folies, zakken, potjes,…
uit LDPE, HDPE, PP, …) kunnen vanaf dan op het containerpark worden aangeboden in een door EcoWerf via de gemeente ter beschikking
gestelde roze zak. Zo’n zak van 60 liter kost 25 cent. De gevulde zak
mag maximaal 10 kg wegen. Het op deze manier aanbieden van harde
en zachte plastics op het containerpark is goedkoper dan het aanbieden via het restafval, en bovendien milieuvriendelijker, omdat ze dan
gerecycleerd kunnen worden.
• De gemeenteraad besliste dat er vanaf 1 juli 2016 maximaal drie zakjes rattenvergif per kwartaal per adres zullen worden verdeeld aan
inwoners. Dit zal in een register worden bijgehouden. Een folder met
preventieve tips zal steeds meegegeven worden. De bestrijdingsmiddelen zijn verkrijgbaar aan het onthaal van het Administratief Centrum.
Deze beslissing werd genomen in het kader van het verbod op het
gebruik van pesticiden door openbare besturen dat sinds 1 januari
2015 van kracht is. Het bestrijden van ratten op privéterrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Voor het bestrijden van ratten in
waterlopen en op openbaar domein moet u contact opnemen met de
gemeente.
• De gemeenteraad leverde een ongunstig planologisch attest af aan
Cofabel nv in Erps-Kwerps.

Foto: Evgenia Belyaeva

• De gemeenteraad bekrachtigde de beslissing van het schepencollege
om zich op de algemene vergadering van Vivaqua van 2 juni 2016 bij
de stemming te onthouden op alle punten van de agenda.
• In de Vogelenzangstraat wordt, volgens de in de verkavelingsvergunning voor perceel sectie A 208/D opgelegde voorwaarde, een strookje
grond van 46 ca gratis afgestaan aan de gemeente om ingelijfd te
worden in het openbaar domein. De gemeenteraad keurde de notariële ontwerpakte voor deze grondinneming goed.
• Ook volgende punten werden besproken: de regenboogvlag, het
accommodatieplan en het standpunt van de bibliotheekcommissie, de
luchthaven van Zaventem, de staat van enkele straten in Erps-Kwerps
en duivenoverlast op het De Walsplein.
Sluitingsdagen juli en augustus
Het Administratief Centrum zal gesloten zijn op maandag 11 en
donderdag 21 juli en op maandag 15 augustus 2016. Op die
dagen kunt u ook niet terecht in de Bib.
Ook de politiehuizen van Kortenberg en Herent zijn op deze dagen
gesloten, evenals op vrijdag 22 juli. In dringende gevallen kunt u tijdens de sluitingsdagen de politie bereiken op het noodnummer 101.
Het containerpark in de Noodbosweg 100 te Kortenberg is op donderdag 21 juli gesloten.

Volgende gemeenteraad
Maandag 27 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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Vacatures
GEMEENTEBESTUUR

VACATURES GEMEENTEBESTUUR EN WELZIJNSHUIS

Het gemeentebestuur en het Welzijnshuis zijn op zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers om hun diensten te versterken:
Mobiliteitsambtenaar – Niveau B1-B3 – brutowedde min.
€ 1.159,39 – max. € 1.953,54 – Deeltijds 19/38 –
Vervangingsovereenkomst van 01/09/2016 t.e.m. 05/10/2017
Taken: Adviesverlening met betrekking tot mobiliteit in nauwe samenwerking met de huidige Mobiliteitsambtenaar en de andere betrokken
partijen. Instaan voor de oordeelkundige planning, organisatie en
opvolging van de mobiliteitsdossiers. Ondersteunen van sensibiliseringsacties met betrekking tot mobiliteit. Verzorgen van de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden.
Aanwervingsvoorwaarden: U hebt affiniteit met mobiliteit. U beschikt
minstens over een getuigschrift bachelor of gelijkwaardig. U slaagt in
een aanwervingsexamen. (Startdatum voorzien in de loop van september 2016)
Deskundige Ruimtelijke Ordening – Niveau B1-B3 – brutowedde
min. € 2.318,78 - max. € 3.907,07 – Voltijds – Contract onbepaalde
duur – Werfreserve van 1 jaar
Taken: Instaan voor het gemeentelijke handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Beoordelen van vergunningen waarbij
de stedenbouwkundige voorschriften in acht worden genomen en een
appreciatiebevoegdheid mogelijk is. Als dossierbeheerder de correcte
procedures toepassen bij de toegewezen dossiers: opvolgen, administratief controleren, vervolledigen, …
Aanwervingsvoorwaarden: U hebt bewezen affiniteit met ruimtelijke
ordening. U beschikt minstens over een getuigschrift bachelor of gelijkwaardig. U slaagt in een aanwervingsexamen. (Startdatum voorzien in
de loop van september 2016)

Administratief Medewerker Cel Gezondheid & Zorg – Niveau
C1-C3 – brutowedde min. € 908,07 - max. € 1.662,01 – Deeltijds
19/38 – Contract onbepaalde duur – Werfreserve van 1 jaar
Taken: Uitvoeren van administratieve taken voor de cel Gezondheid &
Zorg (lokaal dienstencentrum / thuisdiensten / serviceflats).
Onthaalfunctie aan balie garanderen. Instaan voor de telefoonpermanentie. Verzorgen van de dienstverlening naar de diverse actoren toe en
hen op een correcte en klantvriendelijke manier begeleiden bij de
afhandeling van administratieve formaliteiten.
Aanwervingsvoorwaarden: U beschikt minstens over een diploma van
het secundair onderwijs of gelijkwaardig. U slaagt in een aanwervingsexamen. (Startdatum voorzien rond januari 2017)
Gemeenschappelijk voor alle vacatures
Tijdstip aanwervingsexamens: De examens zullen plaatsvinden in de
loop van september 2016.
Profiel voor de functie: U voldoet aan de competentievereisten en aanwervingsvoorwaarden zoals opgenomen in de functiebeschrijving.
Wat bieden het gemeentebestuur en het Welzijnshuis u:
Moderne werkomgeving. Interessante verlofregeling. Glijdend uurrooster. Ruime opleidingskansen. Elektronische maaltijdcheques (8 euro/
dag). Haard/standplaatsvergoeding. Gratis hospitalisatieverzekering.
Volledige terugbetaling openbaar vervoer. Fietsvergoeding (0,22 euro/
km) enz. Relevante beroepservaring bij de overheid, uit de privésector
of als zelfstandige kan in aanmerking komen bij de vaststelling van het
loon.
Voor de vacatures:
Solliciteren kan tot uiterlijk 7 augustus 2016 door uw motivatiebrief (inclusief uw CV, een afschrift van uw diploma en een recent
uittreksel uit het strafregister) te sturen naar Personeelsdienst,
De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg of door te mailen naar
personeelsdienst@kortenberg.be.
Meer info:
Kijk voor de volledige functiebeschrijvingen op www.kortenberg.be
(Vacatures). U kunt ook steeds terecht bij de personeelsdienst:
02 755 22 56 of personeelsdienst@kortenberg.be.
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Burgerzaken
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 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 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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EEN WOORDJE UITLEG: UITTREKSEL STRAFREGISTER
Wie in België woont of verblijft, moet voor een uittreksel uit het strafregister bij de gemeente zijn. Wie niet meer in België woont of verblijft, maar
nog wel staat ingeschreven in een gemeente, moet zich wenden tot de
gemeente van zijn laatste woon- of verblijfplaats.

• particulieren wanneer het document dient voor gebruik in het buitenland
• buitenlanders voor de periode van verblijf in België
• bijzondere gevallen (bijvoorbeeld diplomaten)

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel echter
aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

De uittreksels worden gratis overhandigd.

• gerechtelijke en bestuurlijke instanties
• rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …

U kunt de uittreksels digitaal aanvragen via cjc-csr@just.fgov.be.
Wie zich toch persoonlijk wil aanmelden bij de FOD Justitie, doet dit op de
Waterloolaan 80, 1000 Brussel. Openingsuren: van 9 tot 11.30 u. en van
14 tot 15.30 u.

Mobiliteit
GEMEENTEBESTUUR

LEVEND VERKEERSPARK 2016

381 leerlingen fietsten met de hulp van 89 seingevers en 12 politie-inspecteurs succesvol het straatparcours van het levend verkeerspark. Bedankt
ook aan de automobilisten die de nodige voorzichtigheid opbrachten.
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Lokale economie
KORTENBERGSE KLANTENDAG – INFO VOOR HANDELAARS EN VERENIGINGEN
De voorbereidingen voor de Kortenbergse Klantendag, een organisatie
van Unizo Kortenberg met steun van de Raad voor Lokale Economie
(RLE), zijn reeds een tijdje opgestart. Als de nodige akkoorden bekomen worden zal deze dit jaar plaatsvinden op zaterdag 24 september van 12 tot 20 u.
Indien u met uw bedrijf of vereniging wenst deel te nemen en/of speciale initiatieven wenst voor te stellen of bepaalde wensen hebt, kunt
u contact opnemen via grunassur@portima.be. De definitieve inschrijvingsformulieren met de juiste informatie worden u dan toegestuurd in
de loop van juli of augustus.

Grondgebiedszaken
GEMEENTEBESTUUR

VERNIEUWEN VOETPADEN LEUVENSESTEENWEG CENTRUM KORTENBERG (ZIJDE ONEVEN
HUISNUMMERS)

De voetpaden langs de Leuvensesteenweg in het centrum van Kortenberg
werden vorig jaar vernieuwd langs de zijde van de even huisnummers.
Vanaf 2 augustus 2016 worden de voetpaden langs de Leuvensesteenweg
aan de zijde van de oneven huisnummers vernieuwd. De werken zullen starten ter hoogte van de Hertog Jan II-laan en zullen geleidelijk aan opschuiven
richting Brussel tot aan huisnummer 289. De einddatum van de werken is
voorzien op 31 augustus 2016. De werken werden ingepland tijdens de
schoolvakantie om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, maar uiteraard
zal enige hinder onvermijdelijk zijn.

Het voetpad ter hoogte van residentie ‘Bareel’ zal niet onmiddellijk mee vernieuwd worden. De vernieuwing van dat gedeelte van het voetpad zal door
de projectontwikkelaar van het private project vernieuwd worden van zodra
de werken daar beëindigd kunnen worden.

NIEUW INFOPUNT VOOR VRAGEN OVER WATERLOPEN
Vindt u zwerfvuil in een beek? Of belemmert overmatige plantengroei
het stromen van het water? Met klachten of vragen over waterlopen
kunt u vanaf nu terecht bij het ‘infopunt waterlopen’.

Meer info:
www.vlaamsbrabant.be
(Wonen en milieu / Water / Infopuntwater)
infopuntwater@vlaamsbrabant.be of 016 26 75 02
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Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

UW WONING ZORGELOOS VERHUURD - DE VOORDELEN VAN VERHUREN AAN EEN SOCIAAL
VERHUURKANTOOR

Wilt u graag uw woning verhuren maar ziet u op tegen de rompslomp die
daarbij komt kijken? Dan kunt u verhuren aan een sociaal verhuurkantoor
(SVK). Een SVK huurt woningen op de private markt om ze na eventuele
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan gezinnen en alleenstaanden die een woning zoeken. In
Kortenberg is SVK Webra actief.
Uw woning verhuren aan een SVK betekent genieten van verschillende voordelen:
• het SVK sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een negenjarig
huurcontract af, waarbij het alle verantwoordelijkheden als huurder
op zich neemt. Huurderverplichtingen, zoals een degelijk onderhoud en het afsluiten van een brandverzekering worden nauwgezet
opgevolgd;
• stipte betaling van de huur;

GEMEENTEBESTUUR

• bevriezing van het kadastraal inkomen van de woning voor een
periode van negen jaar;
• de eigenaar wordt belast op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen
en niet op de werkelijke huurinkomsten;
• geen commissieloon voor het SVK, de werkingskosten ervan worden
immers gedragen door de Vlaamse overheid;
• …
Naast deze voordelen kunt u als eigenaar die verhuurt via een SVK mogelijk
genieten van verschillende ondersteunende maatregelen vanuit verschillende overheden zoals premies en een voordelige energielening.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Woonwijzer. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met SVK Webra (Brusselsesteenweg 191,
1730 Asse – 02 454 18 69 of administratie@webra.be).

BELANGRIJKE WIJZIGING RENOVATIEPREMIE - NIEUWE VENTILATIE-EISEN VOOR BUITENSCHRIJNWERK GEPLAATST NA 1 JULI 2016

Vervangt u de ramen in uw woning? Dan kunt u hiervoor onder andere
de Vlaamse renovatiepremie aanvragen. Als u dit van plan bent, let dan
zeker op het volgende. Voor buitenschrijnwerk geplaatst vanaf 1 juli
2016 gelden immers specifieke voorwaarden voor ventilatievoorzieningen volgens bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Dit betekent dat de toevoer van verse lucht in de droge lokalen moet
worden gegarandeerd ofwel door ventilatieroosters in de ramen ofwel
door een ventilatiesysteem in de woning. Voor meer informatie over
deze wijziging binnen de renovatiepremie kunt u terecht bij Woonwijzer.

Meer info over bovenstaande artikelen krijgt u bij het woonloket van 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)
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

BRENG UW HARDE EN ZACHTE PLASTICS NAAR HET CONTAINERPARK!
Wat zijn harde en zachte plastics precies?
Harde plastics zijn bijvoorbeeld plastic buizen, dakgoten, emmers,
dozen, grote bloempotten, ramen, deuren, rolluiken, speelgoed, bierbakken, planchetten, wasmanden en tuinmeubelen.
Zachte plastics zijn onder andere folies, draagtassen, zakjes, kuipjes
en vlootjes, kleine potjes, kleerhangers en klein speelgoed.

Tot nog toe mogen zowel harde plastics als verpakkingsfolie kosteloos worden aangeboden op het containerpark. Vanaf 1 juli 2016
wijzigt evenwel de manier van aanbieden. Voor verpakkingsfolie
zult u een speciale (roze) zak moeten kopen die 25 cent kost; harde
plastics zullen naar het betalende gedeelte van het containerpark
verhuisd worden. De reden voor deze wijziging is dat Ecowerf een
uniforme regeling wenst voor alle containerparken die het beheert.
Vanaf 1 juli 2016 kunt u op alle EcoWerf-containerparken terecht met
uw harde en zachte plastics. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we jaarlijks negen kilogram plastic per inwoner recycleren.
Door deze plastics uit de huisvuilzak te laten, stoten we 12% minder
CO2 uit bij de verbranding van het restafval. Dit betekent 2.219 ton CO2
minder per jaar voor het werkingsgebied van EcoWerf. Dankzij de recyclage zijn er ook minder nieuwe grondstoffen nodig om opnieuw harde
plastics te produceren. Hierdoor kan jaarlijks de uitstoot van zo’n 7.500
ton CO2 worden vermeden.
Dit project draagt bij tot de doelstellingen van het klimaatplan van
EcoWerf en de provincie Vlaams-Brabant.

Wat gebeurt er met de plastics?
De harde plastics gaan na de inzameling naar een recyclagecentrum,
waar ze manueel gesorteerd worden per kunststoftype. Vervolgens
worden ze tot kleine stukjes gemalen, gesorteerd door middel van verschillende technieken, zoals infraroodtechniek, en gereinigd. Ten slotte
worden de stukjes tot granulaat gemalen dat opnieuw gewassen wordt
en het basismateriaal vormt voor nieuwe plastics.
De zachte plastics vormen een meer diverse groep dan de harde plastics. Deze worden gewassen, gemalen en gedroogd vooraleer ze verwerkt worden tot materiaal voor bijvoorbeeld straatmeubilair, compost- en moestuinbakken.
Hoe biedt u uw plastics aan?
Vanaf 1 juli 2016 kunt u met harde en zachte plastics terecht op alle
EcoWerf-containerparken. Reinig uw plastics en verwijder alle nietplastic onderdelen. De zachte plastics biedt u aan in een speciale roze
zak die daarvoor ontwikkeld is. Deze zak kost 25 cent.
Het tarief voor de harde plastics wordt bepaald in functie van de gangbare tarieven en bedraagt 0,03 euro per kg voor particulieren en 0,06
euro per kg voor kmo’s.
Over de praktische afspraken zoals de verkoopplaatsen van de roze zakken, de tarieven en de concrete sorteerregels, ontvangt u nog een uitgebreide brochure in de bus.
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GEMEENTEBESTUUR

GAAT U MET VAKANTIE?
VERGEET UW HUISDIER NIET!

Uw huisdier gaat mee op vakantie
1. Voorbereiding
• Check of huisdieren zijn toegelaten op uw vakantieadres.
• Laat uw huisdier tijdig inenten. Doe hiervoor navraag bij uw dierenarts.
• Laat uw dier chippen en registreren door een dierenarts zodat het
geïdentificeerd kan worden als het verloren loopt.
• Ga na of er in het buitenland nog andere verplichtingen gelden,
zoals een muilkorf of een veiligheidsharnas in de auto.
• Als u naar het buitenland reist, heeft uw dier een Europees paspoort
nodig. Voor meer info: www.health.belgium.be (Dieren en planten /
Dieren / Houden en verkeer van dieren / Reizen met dieren)

Checklist:

2. Tips voor onderweg
• Voorkom stress door uw dier op voorhand te laten wennen aan een
langere autorit.
• Voorkom reisziekte door uw dier niet te veel eten te geven.
• Stop onderweg voldoende om uw huisdier uit te laten.
• Pas op voor uitdroging. Laat uw huisdier bij warm weer nooit alleen
achter in een auto.
• Bevestig een kokertje met uw vakantieadres en telefoonnummer
aan de halsband van uw huisdier.
• Neem een foto van uw huisdier mee voor als het verloren loopt.

2. Breng uw huisdier naar een erkend pension
Een lijst met dierenpensions vindt u in een telefoongids of online.
Let op volgende zaken:

Uw huisdier kan niet mee op vakantie
1. Vraag een oppas aan huis
Een kat blijft het liefst in haar eigen omgeving. Daarom is een oppas aan huis
een goed idee als u met vakantie gaat. Vraag een buur, familielid of vriend
om op uw kat te passen. Vraag om uw kat dagelijks te voederen, de voederen drinkbak te verversen, de bak te verschonen en gezelschap te houden.
Een voeder- of waterdispenser houdt droog voer en water voor meerdere
dagen vers.
Andere huisdieren zoals honden, vissen of knaagdieren kunt u gemakkelijker
onderbrengen bij familie, vrienden of in een erkend dierenpension.

• Geef duidelijke instructies aan uw oppas.
• Laat uw vakantieadres en terugkomstdatum achter.
• Geef het telefoonnummer van uw dierenarts door en laat het dierenpaspoort en inentingsboekje achter.
• Zorg voor voldoende geld, zodat de oppas de nodige aankopen kan
doen voor uw huisdier.
• Laat een foto van uw huisdier achter voor als het verloren zou lopen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserveer tijdig en informeer naar de extra kosten.
Heeft het pension een bewijs van erkenning?
Komt er regelmatig een dierenarts op bezoek?
Houdt het dierenpension rekening met uw specifieke wensen?
Hebben de dieren altijd toegang tot vers, proper water?
Zijn de dierenverblijven proper en verwarmd in de winter?
Is er zowel een binnen- als een buitenverblijf?
Bezorg uw vakantieadres aan het pension.
Geef eventuele medicijnen voor uw huisdier mee.
Vraag bij reservatie of u voeding, een eigen mand of speelgoed mag
meegeven.

3. Breng uw huisdier naar een dierenoppas en tijdelijke
(vakantie)opvang
De meest recente lijst van adressen is terug te vinden op
www.vlaams-brabant.be (Welzijn en gezondheid / Dierenwelzijn /
Dierenasielen) of via de Dienst Welzijn van de provincie Vlaams-Brabant,
016 26 73 20, dierenwelzijn@vlaamsbrabant.be
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Welzijn
GEMEENTEBESTUUR

10.000 STAPPENCLASH

Op 28 mei eindigde in Vlaanderen officieel de 10.000 stappenclash.
Gedurende 29 dagen zetten de Kortenbergse inwoners letterlijk hun beste
beentje voor, door dagelijks hun stappen te tellen en in te brengen in de
online registratietool. De stappenclash ging van start met een startwandeling door Silsombos en eindigde toepasselijk met een eindwandeling
via het buurtwegennetwerk. Dankzij gebundelde krachten legde
Kortenberg maar liefst een afstand van 40.099 km af die de gemeente
dwars door Europa, Azië en Amerika bracht. De inwoners waren goed in
vorm en hielden zich gestaag aan een mooi gemiddelde tussen de 13.000
en 14.000 stappen per dag. Dat mocht niet zonder beloning gaan! Onder
het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, kreeg niet alleen de
grootste stapper een prijs, maar werden wekelijks enkele willekeurige

BLIJF COOL BIJ HITTE EN GEZOND BIJ OZON
Bron: Logo Oost-Brabant en VIGeZ

De zomer is in aantocht. Een tijd van buitenspelen, vakantie en plezier
gaat van start. Maar blijft u cool bij hitte en gezond bij ozon?
Gevolgen van hitte en ozon
Hitte kan leiden tot uitdroging, hittekrampen, uitputting of een hitteslag.
Te veel ozon maakt u kortademig, bezorgt u oog- en keelirritaties en
hoofdpijn. Wordt u langere tijd aan hitte en ozon blootgesteld, bent u er
gevoelig aan (baby’s, kinderen, ouderen boven de 65 jaar en (chronisch)
zieken zoals mensen met astma, hart- en vaatziekten, nierziekten en suikerziekte) of levert u tijdens heel warme dagen zware fysieke inspanningen? Dan kunnen de gezondheidsklachten erger worden.
Tips om cool te blijven tijdens een hittegolf
• Drink voldoende water. Dat is minstens 1,5 tot 2 liter water per dag in
rust. Drink ook als u geen dorst hebt. Vermijd in ieder geval alcohol
(bier, wijn, …) en dranken waarin cafeïne zit (koffie, thee, cola, …).
Zij brengen de natuurlijke vochtregulatie van het lichaam in de war.
• Beperk fysieke inspanningen en sportactiviteiten op de warmste uren
van de dag. Vermijd ook zware fysieke inspanningen op dagen met
verhoogde ozonconcentraties. Sport bij voorkeur in de vroege ochtend of laat op de avond, rust en drink voldoende (twee tot vier glazen per uur).

deelnemers uitgekozen. Zij wonnen een gezonde prijs om hun engagement te belonen. Er verschenen positieve reacties over gezondheidsverbetering en vooral veel enthousiasme over de deelname aan de clash. Het
einde van de 10.000 stappenclash betekent dus zeker niet het einde van
meer en vaker bewegen! De stappentellers blijven ook steeds te huur aan
de UiTbalie doorheen het jaar. Volhouden zo!
• Blijf binnen. In de binnenlucht is er minder ozon dan
in de buitenlucht.
• Gaat u toch buiten, blijf dan
zo veel mogelijk in de schaduw. Bedek uw hoofd met
een zonnehoed of pet,
draag lichte kleding in lichte kleuren en smeer u regelmatig in met
zonnecrème.
• Zoek de koelte op en/of koel uw lichaam regelmatig af. Neem een
douche of (zwem)bad of leg een koele handdoek in uw nek.
• Zorg voor elkaar. Steek een helpende hand toe als er in uw omgeving ouderen of zieken zijn.
Hoe kunt u zelf te veel ozon voorkomen?
Aan het weer kunt u weinig veranderen, maar aan de kwaliteit van de
lucht kunt u werken. De uitstoot van vervuilende stoffen en broeikasgassen verminderen, doet u zo:
• Laat uw auto vaker staan en ga te voet, neem de fiets of het openbaar vervoer.
• Isoleer uw woning en kies voor een zuinige verwarming met een
hoog rendement.
• Stook geen open vuur.
• Gebruik ‘zuiver’ en droog hout als brandstof voor de kachel of open
haard.
• Laat uw verwarmingsketel en schouw regelmatig poetsen door een
specialist.
Meer info: www.veiligindezon.be
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EEN TEEK? NEEM ‘M BEET!
Bron: Logo Oost-Brabant

Door het mooie weer wordt er meer buiten gespeeld en gewandeld. Let
daarom op voor een tekenbeet. Meestal zijn de beten onschuldig, maar
soms veroorzaken ze de ziekte van Lyme.
Ziekte van Lyme
Is de teek die u heeft gebeten besmet met de Lyme-bacterie? Dan kunt
u er ziek van worden. De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met antibiotica. Zonder behandeling kan ze chronische klachten
veroorzaken aan het hart, het zenuwstelsel, de gewrichten en de huid.
Hebt u een rode of blauwachtige ring op de plaats van de tekenbeet?
Ga dan naar uw huisdokter.
Controleren is belangrijk
Teken kunnen zich overal vastbijten. Ze houden vooral van uw lies,
knieholte, oksel, bilspleet, de plaats achter uw oren en rond uw haargrens in uw nek. Controleer altijd op tekenbeten als u in het groen
geweest bent. Laat iemand anders de plekken controleren die u zelf niet
goed kunt zien of gebruik een spiegel. Controleer ook of er teken zijn op
uw kleding. Krijgt u de teken niet uit uw kleding? Was die dan op 60°C.
Verwijder de teek met een pincet of tekenverwijderaar
Verwijder de teek zo snel mogelijk met een tekenverwijderaar – te
koop bij uw apotheker – of met een pincet met dunne uiteinden. Hoe
doet u dat?
• Trek zachtjes met een lichte draaibeweging ter hoogte van de kop
van de teek en zo dicht mogelijk op uw huid
• Trek nooit aan het achterlichaam, want dan kan ze in tweeën scheuren
• Gebruik geen alcohol, jodium, olie, zeep of andere middelen voordat
u de teek weghaalt. Ontsmet de wonde enkel achteraf met ontsmettingsalcohol
• Noteer de datum van de tekenbeet in uw agenda
Wanneer gaat u naar de huisarts?
• Als u de teek niet helemaal hebt kunnen verwijderen
• Als u rode vlekken, hoofdpijn en/of pijn in de armen of benen krijgt
na de tekenbeet
• Als u hoge koorts en griepsymptomen krijgt tijdens/na een tekenbeet
Voorkomen is beter dan genezen
Gaat u wandelen, spelen of sporten in de natuur, dan kunt u tekenbeten
gemakkelijk voorkomen:
• Draag gesloten schoenen

FreeImages.com/Sergio Venturi

• Doe een lange broek aan en stop uw broekspijpen in uw sokken
• Draag kledij met lange mouwen
• Teken kruipen vaak op uw hoofd. Draag daarom een pet als extra
bescherming
• Blijf weg van struikgewas en hoog gras. En blijf zo veel mogelijk op
de paden
• Gaat u naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen, dan kunt
u uw huid insmeren met insectenwerende middelen op basis van
DEET. Let wel op: deze producten beschermen u slechts tijdelijk.
Wees extra voorzichtig bij kinderen. Lees altijd aandachtig de bijsluiter.
Registreer een tekenbeet op tekennet.be
Om de ziekte van Lyme te bestrijden, is het belangrijk om de gebieden
met het hoogste risico op tekenbeten te kennen. Help mee om deze
gebieden in kaart te brengen. Registreer elke tekenbeet op de website
www.tekennet.be.
Meer informatie over teken vindt u
op www.gezondheidenmilieu.be/teek.
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Welzijnshuis
GEMEENTEBESTUUR

NEDERLANDS LEREN
IN KORTENBERG

CBE Open School
Campus Leuven · Aarschot · Diest · Haacht · Tienen

Wilt u graag Nederlands leren in het nieuwe schooljaar 2016-2017?
Wilt u meer info over de verschillende lessen?

KOM DAN ZEKER NAAR HET INSCHRIJVINGSMOMENT
Donderdag 25 augustus van 18 tot 20 u.
Dienstencentrum OC Berkenhof, Lokaal 0.4, Beekstraat
25, Kortenberg
Praktische info over de lessen

• Centrum voor Basiseducatie
(CBE) Open school organiseert
gratis Nederlandse lessen voor
nieuwkomers die in hun eigen
land niet lang naar school zijn
geweest. De lessen gaan door
in OC Berkenhof elke maandag
en woensdag van 9 tot 12u. Deelnemers betalen enkel een kleine
vergoeding voor het cursusmateriaal. Meer info bij CBE Open
school campus Leuven, 016 22 10 68, leuven@cbeopenschool.be,
www.cbeopenschool.be

U kunt een gratis taaltest laten
De lessenreeksen starten in de
afnemen bij het Agentschap
eerste week van september.
Integratie & Inburgering (het vroe• Het
Centrum
voor
gere Huis van het Nederlands).
Volwassenenonderwijs (CVO)
Meer info op 016 480 410 of 0473 43 32 29,
organiseert Nederlandse lesleuven@huisvlaamsbrabant.be, www.huisvlaamsbrabant.be. Deze taalsen voor beginners en gevortest kunt u ook doen tijdens het inschrijvingsmoment op 25 augustus.
derden. De lessen vinden
plaats in OC Oud Gemeentehuis
Wilt u het Nederlands nog meer
in Everberg, elke maandag
oefenen? Dan is er een mooi aanvoor niveau 1 en elke donderbod voor u in Kortenberg:
dag voor niveau 2. Het inschrij• In Café Combinne kunt u
vingsgeld bedraagt 72 euro,
nieuwe mensen leren kennen
boeken niet inbegrepen (een sociaal tarief kan aangevraagd worLooking for a fun way to learn Dutch nearby?
Looking for a fun way to learn Dutch nea
en oefenen in de praatgroep
den).
Meer
info
bij
het
CVO
Tervuren-Hoeilaart,
02
767
04
30,
ngVousfor
a
fun
way
to
learn
nearby?
souhaitez apprendre le néerlandais dans une ambiance sympa et accueillante?
Vous souhaitez apprendre le néerlandais dans une ambianc
op vrijdagnamiddag
van 13
info@cvoth.be, www.cvoth.be
Niederländisch lernen und Spaß daran haben?
Niederländisch lernen und Spaß daran h
tot 15 u. U kunt gratis deelnemen. Meer info op 0491 99 62 24 of
le
dans une ambiance dienstencentrum@kortenberg.be
sympa et accueillante?
IN/A TERVUREN,
IN/A TERVUREN,
•
Het
Taalpunt
in
de BibEIheeft
heel wat materiaal om u te laten oefe,
KRAAINEM
HOEILAART
HO LAART,
&
lernen
und
Spaß
daran
haben?
nen.
Meer
info
op
02
755
22
90 ,of bibliotheek@kortenberg.be
WEZEM
KORTENBERG,
KORTENBERG

Dutch

néerlandais
erländisch

BEEKOPPEM

Centrum voor Volwassenenonderwijs Tervuren-Hoeilaart
Brusselsesteenweg 106 | 3080 Tervuren | 02 767 04 30 | info@cvoth.be | www.cvoth.be

Vrijwilliger gezocht met een hart voor Nederlandse les!

Centrum voor Volwassenenonderwijs Tervuren-Hoeilaart
Brusselsesteenweg 106 | 3080 Tervuren | 02 767 04 30 | info@cvoth.be

KRAAINEM
WEZEMBEEKOPPEM

&en op die
Beschikt u over een sterke basis van het Nederlands? Wilt u graag regelmatig oefenles geven aan laaggeschoolde anderstalige mensen
manier het taalaanbod van CBE-basiseducatie versterken? Neem dan contact op met Geert Gevers van het Dienstencentrum.
(0491 996 224 – gezondheid.zorg@kortenberg.be)
Looking for a fun way to learn Dutch nearby?
Vous souhaitez apprendre le néerlandais dans une ambiance sympa et accueillante?

Niederländisch lernen und Spaß daran haben?

Looking for a fun way to learn Dutch nea

Vous souhaitez apprendre le néerlandais dans une ambianc

Niederländisch lernen und Spaß daran h
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FINANCIËLE STEUNVERLENING
Als u over geen enkele bron van inkomsten beschikt, kunt u bij het
Welzijnshuis terecht voor hulp en advies. Een maatschappelijk werker
van de sociale dienst zal dan samen met u uw concrete situatie verder
bekijken.
Indien u werkloos bent, zal er nagegaan worden of u in aanmerking
komt voor een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering vraagt u aan via
de ‘Hulpkas voor werklozen’ of via uw vakbond indien u lid bent. Tijdens
de periode dat uw dossier bij hen wordt onderzocht, kan het
Welzijnshuis voorschotten op uw werkloosheidsuitkeringen toekennen.
Indien u ziek bent en/of herstelt van een ziekte wordt er onderzocht of
u via uw ziekenfonds of via de FOD Sociale Zekerheid een uitkering kunt
bekomen. Ook hier bestaat de mogelijkheid dat het Welzijnshuis u in
tussentijd voorschotten verleent, die nadien rechtstreeks via de betrokken diensten worden teruggevorderd.
Indien u geen rechten opgebouwd hebt en er niet dadelijk vooruitzichten zijn op een tewerkstelling en/of inkomsten, kan er onderzocht worden of er een dossier leefloon of steun gelijk aan leefloon kan worden

geopend voor u en/of uw gezin. Op dat moment zal er een sociaal en
financieel onderzoek gebeuren en de maatschappelijk werker zal een
huisbezoek afleggen om uw leefsituatie na te gaan. Er wordt een sociaal verslag opgesteld aan de hand van deze bevindingen en het Vast
Bureau van het Welzijnshuis neemt uiteindelijk een beslissing over het
al dan niet toekennen van leefloon of steun gelijk aan leefloon. Het
bedrag waarop u recht hebt, is afhankelijk van de categorie waartoe u
behoort:
Categorie 1 (samenwonende persoon)
566,92 euro/maand
Categorie 2 (alleenstaande persoon)
850,39 euro/maand
Categorie 3 (persoon met gezin ten laste) 1.133,85 euro/maand
De toekenning van een dossier leefloon/steun gelijk aan leefloon is
beperkt in de tijd en wordt meermaals per jaar herzien.
Voor algemene informatie hierover kunt u steeds contact opnemen met
het Welzijnshuis via 02 755 23 20 of welzijnshuis@kortenberg.be.
Permanentie sociale dienst
Maandag
van 9 tot 11.30 u. en van 17 tot 19 u.
Dinsdag
van 9 tot 11.30 u.
Donderdag
van 9 tot 11.30 u.
Vrijdag
van 9 tot 11.30 u.

Dienstencentrum
SERVICEFLATS … IETS VOOR U?
U bent minimum 60 jaar en u bent hulpbehoevend maar nog te zelfstandig om naar een woonzorgcentrum te gaan. U bent inwoner van de
gemeente of u hebt 20 jaar in de gemeente gewoond of uw kinderen
wonen in de gemeente. Dan zijn de serviceflats van het Welzijnshuis
iets voor u!
Onze serviceflats zijn gelegen op de Leuvensesteenweg 190 te
Kortenberg. Elke flat bestaat uit een leefruimte met ingerichte kookruimte, één of twee slaapkamers, een badkamer, een terras en een
berging. Alle flats zijn uitgerust met een domoticasysteem en een personenalarm.
Ook volgende zaken worden aangeboden:
• gebruik van het waslokaal
• een verzorgingsruimte waar u een beroep kunt doen op een kapper
of pedicure
• thuiszorgmateriaal om gratis te testen

• mogelijkheden tot hulp aan huis, bijvoorbeeld gezinshulp, poetshulp, maaltijden, …
• bewonersraad
Op regelmatige tijdstippen worden er activiteiten voor de bewoners
georganiseerd, zoals een filmnamiddag, uitstappen, feestjes, …
Voor deze flats betaalt u een huurprijs per dag.
Flat met 1 slaapkamer: 29 euro
Flat met 2 slaapkamers: 31 euro
Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224
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Politie
MAG U PARKEREN VOOR UW EIGEN
GARAGEPOORT/INRIT?
De gemeente Kortenberg en de politiezone HerKo krijgen vaak vragen
over stilstaan en parkeren. In Zoeklicht zullen daarom regelmatig de
regels voor parkeren in de kijker worden gezet. Deze keer: de regels rond
stilstaan en parkeren op de rijbaan voor uw eigen garagepoort/inrit.
De wegcode vermeldt dat ‘het verboden is een voertuig te parkeren voor de
inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken
leesbaar op die inrij is aangebracht.’ Is er geen aanduiding van de nummerplaat, dan mag uw auto zelfs niet voor uw eigen oprit of poort staan en kunt
u dus beboet worden als u dit toch doet. Wanneer uw nummerplaat niet op
uw garagepoort of inrit is aangebracht, kan de politie immers niet weten dat
het uw wagen is die voor uw garage staat.
Overigens mag om het even welk voertuig waarvan de nummerplaat
leesbaar aangebracht is op een inrit, voor die inrit parkeren (dus niet
enkel de eigenaar van het eigendom).
Wat wel mag voor een inrit/poort, is stilstaan, ongeacht of dit uw eigen
inrit/poort is. ‘Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer

Deze wagen mag voor de
garagepoort staan omdat
een reproductie van de
nummerplaat werd
aangebracht. U kunt ervoor
kiezen meerdere reproducties op de poort te hangen
als er meerdere wagens in
het gezin zijn.

stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het
laden en lossen van zaken.’ Blijft uw auto langer staan, dan is uw wagen
geparkeerd!
Opgelet! Zijn er gele onderbroken lijnen aangebracht ter hoogte van uw
inrit/poort, dan mag u hier in geen enkele omstandigheid parkeren op
de rijbaan. Zelfs niet wanneer uw nummerplaat hier werd aangebracht.
Had u graag een andere regel rond parkeren toegelicht
gezien? Vraag dit dan gerust aan via
verkeerszaken@politieherko.be
Foutparkeren, u doet hier toch niet aan mee?!

SNELHEIDSMETINGEN MEI
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 mei
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Hertog Jan II-laan (beide richtingen)
50 km/u.
754
54 km/u.
10,2 %
Dekenijstraat (richting Klapstraat)
30 km/u.
804
33 km/u.
6,1 %
Dekenijstraat (richting Dorpsplein)
30 km/u.
992
33 km/u.
7,3 %
Kiewitstraat (beide richtingen)
50 km/u.
2.344
42 km/u.
0,5 %
Grensstraat (beide richtingen)
50 km/u.
604
48 km/u.
3%
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in mei snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 4,1 % overtredingen vastgesteld.
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Snelheidsacties met flitsen van overtreders mei
Straat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste voertuigen

30 km/u.
30 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

135
21
1.002
287
119
1.045
68
91

15,6 %
38,1 %
8,7 %
6,6 %
2,5 %
11,4 %
11,8 %
15,4 %

Annonciadenstraat
Beekstraat
Zavelstraat
Sterrebeeksesteenweg
Schoonaardestraat
Wijnegemhofstraat
Kerselarenstraat
Leuvensesteenweg (N2)

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

UITNODIGING TE DEUM

U wordt van harte uitgenodigd op het Te Deum ter gelegenheid van de
nationale feestdag. De plechtigheid vindt plaats op zondag 17 juli in de
Sint-Martinuskerk van Everberg, aansluitend op de eucharistieviering van
9.30 u.
De plechtigheid wordt bijgewoond door afgevaardigden van de burgerlijke en militaire overheden en is vrij toegankelijk voor het publiek. Er is
muzikale begeleiding door het zangkoor de ‘Everaert-Ghesellen’ uit
Everberg, onder leiding van Gaby Leaerts.

Na de viering wordt een hulde
gebracht aan het monument van
de gesneuvelden aan de kerk.
Nadien wordt een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Foto: Evgenia Belyaeva

VERNIEUWING DWARSBAAN 01/19 BRUSSELS AIRPORT
De start- en landingsbanen op Brussels Airport worden om de 30 jaar grondig vernieuwd zodat alle vliegbewegingen veilig kunnen blijven verlopen. In
het kader van dit onderhoudsprogramma is vorige zomer baan 07R/25L grondig vernieuwd, dit jaar wordt de dwarsbaan 01/19 onder handen genomen.
De renovatie wordt van 26 juli tot 25 september gepland omdat de zomermaanden de meest gunstige weersomstandigheden bieden voor werkzaamheden en het risico op vertragingen op de werven kleiner is. De renovatie gebeurt in verschillende fases, en ook ’s nachts, om de impact op de
omwonenden en de luchthavenactiviteiten te beperken.
Baan 01/19 zal niet beschikbaar zijn tijdens het grootste deel van de werken. Alles is in het werk gesteld om de periode waarin er wordt afgeweken van
het preferentieel baangebruik zoveel mogelijk te beperken.
De werken zullen worden uitgevoerd in de volgende fases:
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26 juli tot 7 augustus:
Zuidelijk en centraal gedeelte, Zone 1

7 augustus tot 19 augustus:
Zuidelijk en centraal gedeelte,
Kruising met 25 Rechts en Zone 2

19 augustus tot 26 augustus:
Zuidelijk en centraal gedeelte 24/7, Kruising met 25 Rechts en zone 2
tussen 22 en 6 u.

26 augustus tot 25 september:
Centraal gedeelte, zone 1 en 2

GROS KORTENBERG HEEFT GROOTSE PLANNEN!
Op zondag 16 oktober wil de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (kortweg: GROS) voor het eerst in
Kortenberg een Wereldmarkt organiseren.
En daar hebben ze volk voor nodig. Veel volk!
Niet alleen bezoekers maar ook standhouders, artiesten, muzikanten,
aanbieders van lekkernijen, scholen en verenigingen of organisaties die
‘wat’ hebben met het Zuiden. Of die bezig zijn met fair trade, lokale
producten of sociale projecten... Want geen ‘Wereldmarkt’ zonder een
bont of kleurrijk allegaartje van diverse dingen van hier en ginder...
Bent u de standhouder of animator die de GROS zoekt? Wil uw vereniging of groep graag mee deelnemen aan de eerste Wereldmarkt en zo
mee aan de basis liggen van hopelijk een mooi succesverhaal? Meld u
dan vóór 1 september aan via info@gros-kortenberg.be met uw contactgegevens en een korte omschrijving van uw stand of activiteit.
Het GROS-bestuur behoudt zich het recht voor om het aanbod te beoordelen en aanvaarden.

Praktisch
Zondag 16 oktober van 13.30 tot 18 u. Opbouw voor standhouders van
9 tot 12 u.
GC Colomba
Informatie-, eet-, drank- en verkoopstandjes, tentoonstelling, fotoreportages, muzikale omlijsting, dans, animatie, lezingen, ...
Door standhouders die bezig zijn met fair trade, lokale producten, sociale projecten... Ook presentators, animatiegroepen, koren en/of muzikanten welkom!
Deelnameprijs voor standhouders: 5 euro per tafel of deelname (met
een maximum van 20 euro of 4 tafels) / voor niet standhouders: 5 euro
per groep/vereniging
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ZUINIG MET WATER OMSPRINGEN
Bron: De Watergroep

Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing.
De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk
besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret.
Hier vindt u enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater
om te springen.
Foto: FreeImages.com/Griszka Niewiadomski

• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang
bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee u drie keer kunt douchen. En
met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.
• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien.
Hierdoor breekt u de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en
vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi
meegenomen.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever één keer per
week een kwartier, dan elke dag vijf minuten: de planten zullen
dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit
kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater.

• Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van
de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt
dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien.
• Besproei uw gazon niet. U zult merken dat het zich na een periode
van droogte sneller herstelt dan u dacht.
• Was uw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
• Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans
om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo hebt u
’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.

PAARDENPUNT VLAANDEREN, ALS HET OM PAARDEN GAAT
Nieuwe koepelorganisatie dankzij fusie Vlaamse Confederatie
van het Paard en Paardenloket

Het Vlaams Paardenloket fusioneerde met de Vlaamse Confederatie van
het Paard. PaardenPunt Vlaanderen, het resultaat van de fusie, is de
officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector. PaardenPunt
Vlaanderen vertegenwoordigt meer dan veertig erkende hippische verenigingen met honderdduizenden leden en ondersteunt de overheid bij
de uitwerking en aanpassing van regelgeving.
U kunt bij PaardenPunt Vlaanderen terecht voor:

• De registratie en identificatie van uw paard, pony, ezel, … (verplicht
in heel Europa)
• hulp bij al uw vragen;
• info rond alle aspecten van paardenhouderij
• ...
Meer info: http://paarden.vlaanderen
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MEI IN BEELD

4

5
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1	
Tijdens de infoavond op donderdag 12 mei gaf Marilyn van de Gidsenbond Dijleland een woordje uitleg over fietsen en wandelen in onze streek,
schepen Ann Vannerem leidde haar in. Met een drankje in de hand kon er nadien nagepraat worden met de lokale wandel- en fietsclubs.
2	
Op pinkstermaandag 16 mei kon je in Meerbeek terecht voor de gezellige cultuurmarkt ‘Gestrand’. Kunstenaars stelden tentoon, muziekgroepen en
koren traden op, er was een lekkere tea-time en veel kinderanimatie.
3	
Van 16 tot 23 mei vond de Week van de Opvoeding plaats, georganiseerd door het Welzijnshuis en de gemeente in samenwerking met verschillende
partners. De week ging goed van start met een aftrapevenement samen met de cultuurmarkt ‘Gestrand’ in Meerbeek met een gezellige ‘tea time’ met
veel lekkers. Ook de workshop ‘Eerlijke kansen’, de natuurwandeling en kriebelbeestjesontdekking in samenwerking met Natuurpunt en de yogainitiatie voor ouders en kinderen die plaatsvonden tijdens deze week werden erg gesmaakt.
4	
Annabell Van den Berghe is freelance correspondent en journalist in het Midden-Oosten en lichtte in de Bib op donderdag 26 mei fragmenten toe
uit de door haar gemaakte Canvas-reportage over vrouwen in Egypte.
5	
Ondanks het natte lenteweer bracht de Kringlooptuindag en Plantenbeurs ook dit jaar heel wat volk op de been. De sfeer was er in ieder geval niet
minder om! Het uitgebreide en gevarieerde aanbod aan infostands en activiteiten bekoorde groot en klein.
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in Kortenberg
(De Bib i.s.m. dienst Vrije Tijd en Milieu)
GEMEENTEBESTUUR

DE ZOMER VAN VLIEG

Zie jij wat ik zie? Dat is het thema van de Zomer van Vlieg!
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Doe dan vanaf vrijdag 1 juli mee en
leef je een hele zomer lang uit met Vlieg.
Kom tijdens de openingsuren naar de Bib en los in de jeugdafdeling
de superleuke opdrachten op. Je hebt toch geen hoogtevrees? De
dapperen onder jullie vinden zeker en vast de schat!
Ga je liever buiten op zoek naar de schat? Dat kan ook! Doe je stapschoenen aan want via de Vlieg-app die je op je tablet of smartphone
kan downloaden, speel je de wandelzoektocht. Hou je klaar want
naast het wandelen in de prachtige natuur, zijn er tal van leuke spelletjes onderweg en uiteindelijk vind je … de schat.
Praktisch :
• Het interactieve Vlieg-spel is gratis
• Je kan het op elk moment spelen, maar om voluit te genieten heb je een rugzak met attributen
nodig. Die kan je uitlenen aan de UiTbalie in de Bib (waarborg 10 euro)
• De wandelzoektocht duurt ongeveer twee uur, is drie km lang en toegankelijk voor kinderwagens
Hoe kan je het spel downloaden?
1.
2.
3.
4.

Ga met je smartphone of tablet naar de App Store of Google Play
Zoek de app 'Schatten van Vlieg' en installeer deze app
Zoek in de app het spel ‘de Schat van Vlieg in Kortenberg’
Eenmaal je het spel gedownload hebt, kan je het offline spelen
Info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Speelpleinwerking Alles Kids)
GEMEENTEBESTUUR

ALLES KIDS FEESTEN

Wees op zaterdag 2 juli welkom op het huwelijkstoernooi waar de 4 ridders
strijden om de hand van prinses Elena. Je zult er verwend worden met ambachtelijke nationale spijs en drank. Kom genieten van verschillende spektakels voor jong en oud zoals vuurspuwers, boogschieten, een riddertornooi, een
mini-dierenboerderij, ...).
Zaterdag 2 juli, van 11 tot 17 u.
Scoutslokalen Kortenberg
Gratis inkom
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(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERG FEEST!

Het is weer zover! Op zondag 3 juli viert Kortenberg van 14 tot 18 u.
volop feest. Dit maal is deelgemeente Everberg de gastheer van dienst.
Iedereen is heel hartelijk welkom in het centrum van Everberg voor een
middag vol plezier.
Geniet van spectaculaire straattheateracts, laat een ballon in de gekste
figuren plooien, probeer zelf circustechnieken uit,… Ook de
Kortenbergse verenigingen bieden leuke activiteiten en lekkere snoeperijen aan. Kortom, alle ingrediënten om er een gezellige dag van te
maken zijn aanwezig!

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DE BIB RUIMT OP

Om haar aanbod actueel te houden koopt de Bib niet enkel nieuw
materiaal aan, er is ook een voortdurende uitstroom van boeken die net
niet netjes, actueel of relevant genoeg zijn om ze in de collectie te houden.
Die kan je voortaan meepikken uit een speciaal daarvoor bestemd en
voortdurend aangevuld ‘verkooprek’. Daarin tref je niet enkel verhalende en informatieve boeken voor alle leeftijden aan, maar ook tijdschriften, strips, cd’s en dvd’s. Je neemt mee wat je bevalt en je laat een
vrijwillige bijdrage achter in het spaarpotje dat je in datzelfde rek vindt.

Foto: Geert Brams

Zondag 3 juli van 14 tot 18 u.
Centrum Everberg (Gemeentehuisstraat)
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

(Natuurpunt Kortenberg i.s.m. provincie VlaamsBrabant)

FEEST IN DE GROENE VALLEI
De provincie Vlaams-Brabant is een gloednieuw bezoekerscentrum rijker. Op zondag 3 juli organiseren de Natuurpuntafdelingen van
Herent, Kortenberg, Kampenhout en MaViSt (Machelen, Vilvoorde,
Steenokkerzeel) de feestelijke opening van het Bezoekerscentrum
Groene Vallei in Erps-Kwerps. De Groene Vallei is een uniek samenwerkingsproject tussen natuurverenigingen, de provincie Vlaams-Brabant,
gemeenten, landbouwers en horecazaken. Kom mee feest vieren! De
Groene Vallei ontvangt je ter gelegenheid van de opening met geleide
wandelingen, een ambachtenmarkt, spel en plezier voor kinderen,
waterbeestensafari, lekkere hapjes en drankjes.
Zondag 3 juli van 10 tot 18 u.
Lelieboomgaardstraat 60, 3071 Erps-Kwerps
Meer info: ewoud.lamiral@natuurpunt.be
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(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

ZOMERSE PARKDAGEN

In juli en augustus vormt het park van de Oude Abdij het
decor van gezellige namiddagconcerten. Onder de noemer ‘Zomerse Parkdagen’ worden er deze zomer zes concerten georganiseerd. Om samen te genieten van een
ongedwongen zomerse sfeer, een hapje en een drankje.
Afspraak op zondag om 15 u. in het park van de Oude
Abdij. Hartelijk welkom!
Op het programma:
Zondag 10 juli: Scheepers, Ieven & Klee (70’s)
Na een succesvolle theatertournee rond Crosby, Stills, Nash & Young met het
Lee Shore collectief besluiten Eddy, Jan en Fred hun liefde voor de songs van
de jaren 1970 verder te zetten. Fred en Eddy zijn beiden begenadigde zangers en creëren met hun unieke samenzang, akoestische gitaren en pedal
steel een heerlijke seventies sound. Aangevuld met contrabas en een special
guest blazen ze op spontane wijze oude pareltjes terug leven in. Daarnaast
hebben ze elk een heel oeuvre aan eigen materiaal geschreven waaruit de
leukste liedjes zijn geselecteerd om de set te versterken. De songkeuze, het
instrumentarium en vooral de zang kleuren je middag in een gloed van
lange haren, snorren, gebreide ‘gilékes’ en olifantenpijpen en polaroïd.
Zondag 17 juli: Apple Juice (Pop/Rock covers)
Apple Juice bestaat uit twee jonge, geschoolde muzikanten die een mix van
covers brengen die het publiek zeker en vast zal kennen. Van The Beatles
over Clouseau, van Oasis tot Stevie Wonder,… allemaal leuke pop- en rocknummers in een akoestische set.
Zondag 24 juli: Tensfield (Blues)
Tensfield is een kwartet dat zijn talenten en gedrevenheid ten volle wil
benutten door zijn muziek zelf te schrijven en op zoek te gaan naar een
eigen sound. De muziek van Tensfield is niet meteen onder één stijlnoemer
te vatten. Met blues en roots als uitgangspunt nemen ze de luisteraar mee
op een reis waar zowel jazz, funk, fusion en rock te ontdekken vallen. Hoe
men dit avontuur ervaart, laten ze graag aan de luisteraar over. Ze willen hun
publiek vooral laten horen dat hun muziek recht uit het hart komt. Dit is net
waar het bij de blues om gaat!
Zondag 7 augustus: Roselien (Soul – Modern jazz)
Roselien is een jonge belofte die zich onderscheidt door haar verrassende
combinatie van jazz, soul, hiphop en elektronica. Haar eerste ep ‘Truth’ kon
al op bijval rekenen van Meshell Ndegeocello, Reggie Watts en Lefto. Voor dit
concert laat ze haar band achterwege en wapent ze zich enkel met een
gitaar, loopstation en haar eigen stem. Verwacht je aan een intiem, kwetsbaar en bovenal soulful concert.

Zondag 14 augustus: Les Tigresses Rouges
(Kleinkunst – Chanson)
Les Tigresses Rouges brengen meerstemmig muzikaal
cabaret in het Nederlands en het Frans. Deze ietwat
onhandige femmes fatales gunnen je een blik op hun
kleine kantjes. In deze wereld strijden ze dagelijks met
het vrijgezellenbestaan: hun strijdlustige kant. In deze
wereld zwaaien katachtige vrouwen de plak: hun
dominante kant. In deze wereld is niets zwart-wit,
maar eerder dierenprint-rood: hun passionele kant. Les
Tigresses Rouges zijn aanspreekbaar, maar benader hen best langzaam met
een lekker brokje én stevige handschoenen. Beschouw dit alvast als de eerste
van de wijze lessen van de Tigressen. Een totaalspektakel dat herkenbaar zal
zijn voor elke vrouw (en elke man die het aandurft).
Zondag 21 augustus: Gadzina Trio (Jazz)
Het Gadzina Trio bestaat uit een zangeres, een pianiste en een saxofonist. Ze
brengen swingende jazz: bekende (of soms minder bekende) nummers die
het publiek altijd laten bewegen. Daarnaast verrassen ze de toeschouwers
door klassieke muziek in een jazzkleedje te steken.
Zes zondagen, telkens om 15 u.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef, Kortenberg
Parking aan GC Colomba
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83
(N-VA)

N-VA FIETST
N-VA Kortenberg nodigt je uit om op zondag 10
juli samen met leden en sympathisanten per fiets
onze gemeente te verkennen en te (her)ontdekken.
In aanloop naar de Vlaamse feestdag voert deze ‘NVA Fietst’ je langsheen de mooiste plekjes van Kortenberg. Bovendien houd
je halt op die plekken waar het gemeentebestuur investeert in wandel- en
fietspaden. Denk maar aan de recent aangelegde fietspaden in de Wijnegemhof-, Dalem- en Ziptstraat, waar, met extra aandacht voor de zwakke
weggebruiker, werd ingezet op een veilige infrastructuur.
De tocht wordt afgesloten met een drankje en een gezellige babbel. Een
uitgelezen kans om bij te praten met de N-VA-bestuursleden en mandatarissen.
Iedereen uiteraard van harte welkom !
Zondag 10 juli om 14 u. (twee uur lange tocht, tussenstops inbegrepen)
Samenkomst aan OC Oud Gemeentehuis
Gratis
Inschrijven: niet verplicht, maar graag een seintje vooraf
bij hans.vanhoof@n-va.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

45 JAAR VTBKULTUUR KORTENBERG –
ZOMERONTMOETING BBQ MET OPTREDEN
FOLKGROEP 'NOGAL NEIG'
Op vrijdag 18 juni 1971 brachten Liza en Marcel De Smedt hun diareportage ‘Dwars door Afrika’ in Kortenberg. Meteen de start van een
spiksplinternieuwe afdeling van VTB-VAB (zoals vtbKultuur toen heette), 45 jaar geleden. Dat moet gevierd worden!
Deze datum valt samen met de periode van de Vlaamse Feestdag, zo
maakt vtbKultuur er een Vlaams volksfeest van!
Nogal Neig is een Vlaams-Brabantse folkgroep die dankzij hoofdzakelijk
eigen nummers, een ietwat aparte ‘sound' ontwikkeld heeft. De groep
bouwde een reputatie op als ambiancemaker tussen de tafeltjes en dichtbij de mensen, maar verzorgt ook meer ernstige feestelijkheden.

Mede dankzij het uitgebreide repertoire (folk,
kleinkunst, meezingers,
liedjes uit de 'oude doos',
dialect, Iers, voor elk wat
wils...) passen zij zich aan
elke gelegenheid en publiek aan.
Inbegrepen: aperitief (aangeboden door vtbKultuur Kortenberg), fijne
bbq met vis en vlees, dessert en koffie, optreden Nogal Neig (vegetarische
bbq is mogelijk).
Zondag 10 juli van 12 tot 16 u.
OC Berkenhof
Deelname kost 39 euro, leden betalen 35 euro
Vooraf inschrijven via kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66
Info : www.vtbkultuur.be/kortenberg

(Gidsenbond Dijleland)

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND
De streekwandelingen zijn toeristische verkenningen in het Dijleland, deelregio van de Groene Gordel. Ze starten elke
tweede en vierde woensdag om 14 u. en duren ongeveer drie uren. De wandeling in Oud-Heverlee wordt herhaald op
zondag en start dan om 14.30 u. Onder leiding van een regiogids van de Gidsenbond Dijleland wandel je elke keer in
een ander dorp zodat alle deelgemeenten aan de beurt komen. De wandelingen zijn gratis. Stevig schoeisel is geen
overbodige luxe omdat de wandelingen soms door bos en veld lopen. Iedereen is steeds welkom!
Programma tweede helft 2016 :
WANNEER
Woe 13 juli
Woe 27 juli
Woe 10 augustus
Woe 24 augustus
Woe 14 september
Zo 18 september
Woe 28 september
Woe 12 oktober

WAAR
Kortenberg
Kampenhout
Boortmeerbeek
Hoeilaart
Oud-Heverlee
Oud-Heverlee
Bertem
Huldenberg

Meer info: Marilyn Meulemans - 0499 31 46 54
Op woensdag 13 juli wandelt de Gidsenbond met gids Jos Vanderstappen door Kortenberg, meer bepaald door het mooie Everberg, en is
iedereen uitgenodigd om mee te stappen.
Je wandelt het dorp uit, langs een hellend wegje tussen de velden van
het Zipt en over de Rosberg langs de E40 van waar je een schitterend

VERTREKPUNT
Parking bij de kerk
Sint-Stefanuskerk
Sint-Antoniuskerk
Bosmuseum
Sint-Jan de Evangelistkerk
Sint-Jan de Evangelistkerk
Parking Sint-Lambertuskerk
Parking kasteel Loonbeek

ADRES
Gemeentehuisstraat, Everberg
Sint-Stefaanstraat, Nederokkerzeel
Dorpplaats, Boortmeerbeek
Duboislaan 2, Hoeilaart
Kartuizerstraat 1, Blanden
Kartuizerstraat 1, Blanden
Kerkring, Leefdaal
Sint-Jansbergsesteenweg, Loonbeek

dorpszicht hebt. Dan de tunnel door langs een pracht van een beukenbos en terug langs een gevangenis, of was het een kippenkwekerij? Dan
60 meter stijgen en dalen, dus niet voor doetjes!
Afspraak om 14 u. aan de parking bij de kerk in de Gemeentehuisstraat
te Everberg.
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(vzw Crisis)

(vtbKultuur Kortenberg)

CRISISFESTIVAL

BEZOEK ANTHURIUMKWEKERIJ
ANTHURMIDDENDORP

Op zaterdag 16 juli zijn jong en
oud welkom op het Crisisfestival, editie 2016.
Voor wie het nog niet wist,
het Crisisfestival staat garant
voor een dag boordevol leuke,
kwalitatieve animatie voor jong en oud, klasbakken en lokaal talent op het podium. Maar ook lekker eten, frisse pintjes en plezier
voor tien. Belangrijke aanvulling: het festival is helemaal gratis. Niets
houdt je tegen om de fiets op te springen en langs te komen op zaterdag 16 juli.
Wat kan je dit jaar verwachten?
Voor de jongste bezoekers: springkastelen, knutselsessies met professionele knutselaars, supervette tatoeages, een sprookjesachtige prinsessencaravan, schminkje hier schminkje daar en de helden van Productions en Zonen die de gekste fratsen komen uithalen. In de vroege
namiddag vinden de jongsten ook op ons podium hun gading met Reginald en de Bosbeesten, de feestband bij uitstek voor de juniors onder
de festivalgangers.
Daarna wordt het podium opgewarmd door Zeester, My Dog Is Radioactive en EME. Nu nog geen klinkende namen, maar wacht maar een
paar jaar. Zeg dat van het Groenewoud het gezegd heeft.
Dan barst het
feest los met onder andere The
Skadillacs, Stijn
Live!!, Mechelse
urbanboys van
Zwartwerk (Doe
maar gek ofzoow), helden
van Studio Brussel: voor de rockers Equal Idiots en voor de ravers Goldfox. Tot slot oude
bekenden (staken vorig jaar de weide in brand) Mensch Erger Je Niet.
Smeer die dansbenen maar in want het wordt een onvergetelijke editie!
Voor meer info over de artiesten, de bereikbaarheid en de spelregels
van het festival, neem zeker een kijkje op www.crisisfestival.be of check
de Facebookpagina.
Kom iets drinken, wat bijkletsen, de dansbenen losschudden. Kortom,
geniet van een fijn, klein, kwalitatief festival vlakbij. Welkom op het
Crisisfestival 2016!
Zaterdag 16 juli vanaf 14 u.
Ingang Kasteelstraat, Erps-Kwerps
Gratis
Info: www.crisisfestival.be

De anthuriumkwekerij AnthurMiddendorp, een uniek bedrijf in België
en Europa, werd opgericht in 1978 te Veltem-Beisem nabij Leuven. Het
bedrijf is gespecialiseerd in Anthurium andreanum-snijbloemcultuur.
De kwekerij bestaat uit 60.000 m² verwarmd glas, 3.000 m² bedrijfsgebouwen en heeft 25 vaste werknemers in dienst.
Het is een ultramodern bedrijf, volledig geautomatiseerd en geacclimatiseerd. Toch gebeurt er nog zeer veel manueel werk, omdat de anthuriumbloem ondanks haar uitzonderlijke lange houdbaarheid een zeer
kwetsbare bloem is die met de grootste omzichtigheid dient behandeld
te worden.
Door de vele jaren ervaring kweken zij kwaliteitsproducten en hebben
zij een prachtig assortiment snij-Anthuriums, bestaande uit 16 variëteiten.
Hun specialiteit is de mengdoos. Deze verpakking bevat een kleurenen soortenvariatie van al hun verschillende soorten anthuriums. Natuurlijk leveren zij ook op kleur of soort.
Ze doen hun uiterste best om alle vernieuwingen inzake cultuur en uitrusting in deze sector op te volgen zodat het bedrijf optimaal kan blijven functioneren. Ook zijn zij aangesloten bij het MPS (Milieu Project
Sierteelt). Het MPS stelt zeer hoge normen in haar milieubeleid en leert
kwekers milieubewust te telen. Ze hopen daardoor nog vele jaren aan
de top te staan in de Belgische
Anthuriumteelt.
Gegidst bezoek door
Raf Schepers.
Zaterdag 16 juli van 9.30 tot 12 u.,
maar ook op zaterdag 20 augustus en 10 september
Vertrek : OC Berkenhof (met eigen wagen)
Deelname kost 5 euro, leden betalen 4 euro
Vooraf inschrijven via kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66
Info : www.vtbkultuur.be/kortenberg
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(Supportersclub Geel-blauw Sporting Erps-Kwerps)

1966–2016:
50 JAAR SPORTING ERPS-KWERPS
Sporting Erps-Kwerps bestaat in
2016 een halve eeuw en dat laat de
supportersclub Geel-blauw niet
onopgemerkt voorbijgaan.
Van donderdag 28 juli tot zondag
31 juli is iedereen welkom op de
tentoonstelling ‘Voetbal in ErpsKwerps’ die plaatsvindt in de kantine van de club.
De supportersclub geeft bij deze
gelegenheid ook een boek uit: ‘De
geschiedenis van het voetbal in Erps-Kwerps’. Ook de periode voor 1966
komt daarin ruimschoots aan bod. De eerste voetballer werd hier al
voor Wereldoorlog I gesignaleerd ...
Sporting Erps-Kwerps kan bogen op een rijke geschiedenis en die wordt
in het boek ook beschreven. Het telt 232 pagina’s en is vanaf
29 juli te koop in de kantine van Sporting Erps-Kwerps. Danny Carleer
is de auteur en het voorwoord is van voorzitter Francis Dewals.
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Het feestprogramma ziet er als volgt uit:
• Donderdag 28 juli:
	19.30 u.: Galawedstrijd Sporting Erps-Kwerps - Standaard
Meerbeek
• Vrijdag 29 juli:
	19 u.: Boekvoorstelling ‘De geschiedenis van het voetbal in ErpsKwerps’
20 u.: Opening tentoonstelling ‘Voetbal in Erps-Kwerps’
• Zaterdag 30 juli:
Van 14 tot 20 u.: Tentoonstelling
• Zondag 31 juli:
Van 14 tot 20 u.: Tentoonstelling
16 u.: Bekerwedstrijd
De viering gaat door in de kantine van Sporting Erps-Kwerps,
Kasteelstraat te Erps-Kwerps. De parking is bereikbaar via de
Nederokkerzeelsesteenweg.
Info: dannycarleer@gmail.com
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(Davidsfonds Tekenschool)

TENTOONSTELLING TEKENATELIER
DAVIDSFONDS
Deze artistieke groep nodigt je graag uit op haar tweede tentoonstelling
en is trots om meer dan 30 werken te mogen voorstellen, waaronder
werken van de twee vorige en de huidige atelierverantwoordelijken.
Op vrijdag 29 juli vanaf 20 u. begint de vernissage en met een hapje
en een drankje eindigt de avond omstreeks 22 u.

Foto: Jean-Marie Beuten

Van harte welkom!
Van 29 juli tot en met 27 augustus
Administratief Centrum Kortenberg
Info: jean-marie.beuten@telenet.be

(vzw Schoonaerde Feesten)

DERDE EDITIE SCHOONAERDE FEESTEN
In 2014 pikte vzw Schoonaerde Feesten de traditie terug op van grootse feesten, kermissen en
witloofstoeten in de wijk.
Dit jaar organiseren ze een reuzen-editie van de Schoonaerde Feesten en pakken ze opnieuw
uit met een welgevuld weekendprogramma met leuke evenementen voor jong en oud.
Zaterdag 27 augustus
16 u.
Feestelijke opening feesten
17 tot 23 u. Wedstrijd Kakje in je Vakje
vanaf 20 u.	Muzikale reis door Europa met de huis-dj Groove Hall, Pop&Rock Atelier Kortenberg
Dansen tot in de kleine uurtjes met dj Kevin
Zondag 28 augustus
8 tot 16 u.
Rommel- en ambachtenmarkt
11 tot 14 u. Demo zumba door 'moveNdance'
Demo ThaiBox met Sven
10 tot 17 u. Huifkarrentocht naar de Rotte Gaten
Doorlopend op zaterdag en zondag: friet, hamburgers, drank, taart aan democratische prijzen. Animatie voor jong en oud (kermis, springkasteel,
kindergrime, tombola, ...)
Inschrijven :
• Rommelmarkt: mail je gegevens + gewenst aantal plaatsen naar rommelmarkt@schoonaerdefeesten.be (standgeld: 5 euro voor 5 x 3 m)
• Ambachtenmarkt: contacteer info@schoonaerdefeesten.be voor meer info
Bereikbaarheid :
Weide achter Weebroekweg 8A te Erps-Kwerps
Toegang voor automobilisten is uitsluitend mogelijk via de Kouterstraat. Er is een grote fietsparking in de Weebroekweg.
Info : 0479 60 23 04 (Jonny Vanden Balck)
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(Kantschool Kortenberg)

INFOAVOND KANTSCHOOL KORTENBERG
Op zaterdag 3 september start Kantschool Kortenberg met een nieuw
kantklosjaar voor beginners en gevorderden. Deze lessen vinden twee
maal per maand plaats, telkens van 9 tot 16 u. Heb je interesse, kom
dan naar de info- en inschrijvingsavond op maandag 29 augustus
van 19 tot 20.30 u. in de grote zaal op de bovenverdieping van
OC Berkenhof in de Beekstraat 25 in Kortenberg.

Meer info:
Godelieve Hermans
02 757 16 31 na 18 u.
kantschool.kortenberg@skynet.be

Jaks !

(Jeugdhuis ’t Excuus)
DE

11 EDITIE EXCUUSFEESTEN

Ook deze zomer organiseren het jeugdhuis ’t Excuus en sympathisanten weer de Excuusfeesten.
Ondertussen zijn de Excuusfeesten al aan de 11de editie toe. Na de geslaagde nieuwe formule van
vorig jaar besloot ‘t Excuus verder te gaan met dit succesvolle concept.
Dat betekent dat jullie op vrijdag 29 juli vanaf 18 u. na het werk kunnen afzakken naar het afterworkterras. Jong en oud zijn welkom voor een koel drankje en een lekkere snack, ontspannen op het
terras of iets actiever op de dansvloer waar een dj tot middernacht voor een streepje dansmuziek
zorgt.
De sportievelingen kunnen deelnemen aan de avondjogging voor 5,5 of 12 km. Deze jogging wordt
dit jaar samen georganiseerd met GROS Kortenberg wat maakt dat dit de 'solidariteitsjogging van
Kortenberg' wordt. Waarbij, zoals je al mag verwachten van de nieuwe naam, een groot deel van de
opbrengst naar het goede doel gaat.
Op zaterdag 30 juli zijn jong en oud weer welkom op de rommelmarkt vanaf 10 u. of op het terras/kinderdorp. ‘t Excuus zorgt voor leuke
kinderanimatie in de speeltuin achter GC Colomba. Ook bevindt zich daar een zomers streekbierenterras voor de dorstigen.
In de sporthal van Kortenberg organiseert de zaalvoetbalploeg van het jeugdhuis ondertussen het alombekende zaalvoetbaltornooi. Het weekend wordt afgesloten met een openluchtfuif waar er stevig gedanst kan worden op de plaatjes van bekend en nieuw dj-talent.
Meer info over dit weekend en inschrijvingen voor deelname vinden jullie
op http://excuusfeesten.be of op de facebookpagina van de Excuusfeesten.
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

De Schatten van Vlieg in
Kortenberg

van 01/07/16 tot 31/08/16 De Bib

De Bib

Uitstap Floréal en Le Logis

vrij 01/07/16 en zo 03/07/16
vtbKultuur Kortenberg
van 10:00 tot 13:00

OC Berkenhof (eigen wagen)

Busuitstap wijndomeinen
Heuvelland en Vlaams
Ardennen

za 02/07/16 van 8:00 tot
20:00

OC Berkenhof

Alles Kids Feesten
Ledenfeest Witlooftrekkers
Kortenberg
Opening Bezoekerscentrum
De Groene Vallei
Brabantwandeling 12 km te
Plancenoit
Kortenberg Feest!
The A-teens: Expeditie
Robinson

vtbKultuur Kortenberg

za 02/07/16 van 11:00 tot
17:00
za 02/07/16 van 18:00 tot
22:00

Speelpleinwerking Alles
Kids
Wandelclub
Witlooftrekkers
Natuurpunt i.s.m.
zo 03/07 van 10:00 tot 18:00
provincie Vlaams-Brabant
zo 03/07/16 van 13:15 tot Wandelclub Witlooftrek17:30
kers
zo 03/07/16 van 14:00 tot
Dienst Cultuur
18:00
van 04/07/16 tot 08/07/16 Dienst Vrije Tijd

Alles Kids: Expeditie Robinson van 04/07/16 tot 08/07/16 Dienst Vrije Tijd

Info
02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.kortenberg.be
€ 9, leden € 8, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66
€ 61, leden € 55, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg
Parochiezaal, Annonciadenstraat
2, Everberg
Lelieboomgaardstraat 60,
Erps-Kwerps

02 755 22 85, jeugddienst@kortenberg.be,
www.kortenberg.be
€ 25, € 27 voor niet- leden,
www.witlooftrekkers.be

Vertrek: De Walsplein

02 759 54 64, www.witlooftrekkers.be

Centrum Everberg,
Gemeentehuisstraat, Everberg
Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg
Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg
Oefenterreinen, Kasteelstraat,
Erps-Kwerps

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

ewoud.lamiral@natuurpunt.be

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie
€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

EK Mosvolleybaltornooi

za 09/07/16 om 10:00

Volleybalclub Sterko

Ochtendwandeling 10 km te
Kortenberg
45 jaar vtbKultuur bbq met
optreden

zo 10/07/16 van 09:30 tot
12:00
zo 10/07/16 van 12:00 tot
16:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

www.witlooftrekkers.be, 02 759 68 13

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

€ 39, leden € 35, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66

Dienst Cultuur

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

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

The A-Teens: Jokke Beton en
van 12/07/16 tot 15/07/16 Dienst Vrije Tijd
Bieke Plamuur

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

Kunstenweek

van 12/07/16 tot 15/07/16 Dienst Cultuur

GC Colomba

€ 70, www.kortenberg.be/zomervakantie

Regiowandeling te Everberg

woe 13/07/16 van 14:00
tot 17:00

Gidsenbond Dijleland

OC Everberg

www.gidsenbond-dijleland.be

Bezoek Anthuriumkwekerij

za 16/07/16 van 9:30 tot
12:00

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof (eigen wagen)

€ 5, leden € 4, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66

Crisisfestival 2016

za 16/07/16 van 13:00 tot
03:00

Crisis vzw

Crisisterrein, Kasteelstraat 45,
Erps-Kwerps

www.crisisfestival.be

Dagtocht 21 km te
Vlassenbroek

zo 17/07/16 van 08:45 tot
17:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

02 759 54 64, www.witlooftrekkers.be

Te Deum

zo 17/07/16 om 09:30

Dienst Vrije Tijd

Sint-Martinuskerk Everberg,
Annonciadenstraat, Everberg

02 755 22 82, www.kortenberg.be

Zomerse Parkdagen:
zo 10/07/16 om 15:00
Scheepers, Ieven & Klee (70’s)

www.ekmosvolley.be
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Zomerse Parkdagen: Apple
Juice (Pop/Rock covers)

zo 17/07/16 om 15:00

Alles Kids: Totaal digitaal

van 18/07/16 tot 22/07/16 Dienst Vrije Tijd

The A-Teens: Totaal digitaal

van 18/07/16 tot 22/07/16 Dienst Vrije Tijd

(Avo)n(a)tuurkamp

van 18/07/16 tot 20/07/16 Dienst Vrije Tijd
Buurtcomité Kwerps
van 21/07/16 tot 24/07/16
herleeft
van 21/07/16 tot 24/07/16
zo 24/07/16 van 09:30 tot Wandelclub
12:00
Witlooftrekkers

9de Kwerps herleeft
Kermis te Erps-Kwerps
Ochtendwandeling 8 km te
Sint-Agatha-Rode

Zomerse Parkdagen: Tensfield
zo 24/07/16 om 15:00
(Blues)

Dienst Cultuur

Dienst Cultuur

Waar
Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

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

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg
Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg
GC Colomba
Cafe De Schuur, Kwerpsebaan
374, Erps-Kwerps
Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps

€ 45 http://www.kortenberg.grabbis.be
0494 17 78 44, pascale.ral@telenet.be,
www.cafedeschuur.be
www.kortenberg.be

Vertrek: De Walsplein

02 759 87 19, www.witlooftrekkers.be

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

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

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie
€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

The A-Teens: Gek gespeeld!

van 25/07/16 tot 29/07/16 Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

Alles Kids: Gek gespeeld!

van 25/07/16 tot 29/07/16 Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

Regiowandeling te
Kampenhout

woe 27/07/16 van 14:00
tot 17:00

Gidsenbond Dijleland

Sint-Stefaanstraat,
Nederokkerzeel

www.gidsenbond-dijleland.be

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrek: parking,
Annonciadenstraat, Everberg

02 759 54 64, 02 720 52 21, 02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be

Avondwandeling 14 km
Everberg-Leuven

woe 27/07/16 van 18:00
tot 22:00
do 28/07/16 om 19:30,
vr 29/07/16 van 19:00 tot
50 jaar Sporting Erps-Kwerps 22:00, za 30/07/16 en zo
31/07/16 van 14:00 tot
20:00
vrij 29/07/16 van 18:00 tot
Excuusfeesten 2016
24:00 en za 30/07/16 van
10:00 tot 03:00

Supportersclub Sporting Kantine Sporting Erps-Kwerps,
dannycarleer@gmail.com
Erps-Kwerps
Kasteelstraat, Erps-Kwerps

JH 't Excuus

GC Colomba

http://excuusfeesten.be/

Tentoonstelling

van 29/07/16 tot 27/08/16 Davidsfonds Tekenschool Administratief Centrum

Gratis, tijdens de openingsuren

Rommelmarkt Excuusfeesten

za 30/07/16 van 10:00 tot
18:00

GC Colomba

rommelmarkt@excuusfeesten.be

The A-Teens: De wereld rond van 01/08/16 tot 05/08/16 Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

Alles Kids: De wereld rond

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

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

The A-Teens: Arthur & Merlijn van 08/08/16 tot 12/08/16 Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 6 pe dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

Alles Kids: Arthur & Merlijn

van 08/08/16 tot 12/08/16 Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

Regiowandeling te
Boortmeerbeek

woe 10/08/16 van 14:00
tot 17:00

Gidsenbond Dijleland

Sint-Antoniuskerk, Dorpplaats,
www.gidsenbond-dijleland.be
Boortmeerbeek

3-daags Trier met de bus

za 13/08/16 t.e.m. ma
15/08/16

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

€ 385, kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Dienst Cultuur

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

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

JH 't Excuus

van 01/08/16 tot 05/08/16 Dienst Vrije Tijd

Zomerse Parkdagen: Roselien
zo 07/08/16 om 15:00
(Soul – Modern jazz)

Zomerse Parkdagen: Les
Tigresses Rouges (Kleinkunst zo 14/08/16 om 15:00
– Chanson)

Dienst Cultuur
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The A-Teens: Dress to impress van 16/08/16 tot 19/08/16 Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

Alles Kids: Dress to impress

van 16/08/16 tot 19/08/16 Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

Busuitstap 150 jaar vaart

vrij 19/08/16 van 08:00 tot
20:00

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

€ 63, leden € 57, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66

Dienst Cultuur

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

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

The A-Teens: Buitensteonder
van 22/08/16 tot 26/08/16 Dienst Vrije Tijd
en binnensteboven

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie

Alles Kids: Buitensteonder en
van 22/08/16 tot 26/08/16 Dienst Vrije Tijd
binnensteboven

Scoutslokalen, Colombastraat
33, Kortenberg

€ 6 per dag, www.kortenberg.be/zomervakantie
www.gidsenbond-dijleland.be

Zomerse Parkdagen: Gadzina
zo 21/08/16 om 15:00
Trio (Jazz)

Regiowandeling te Hoeilaart

woe 24/08/16 van 14:00
tot 17:00

Gidsenbond Dijleland

Bosmuseum, Duboislaan 2,
Hoeilaart

Bloed geven

do 25/08/16 van 18:00 tot
20:30

Rode Kruis Kortenberg

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

Wtc O.A.

Café Vredezaal, Kruisstraat 44,
Everberg

Wielerwedstrijd 4de Grote Prijs
za 27/08/16 van 13:00 tot
Mini Van Avondt voor Junioren
18:00
& Gentlemen
Schoonaerde Feesten
Infoavond

za 27/08/16 van 16:00 tot
Feestweide, Weebroekweg 8a,
03:00 zo 28/08/16 van
Schoonaerde Feesten vzw
Erps-Kwerps
08:00 tot 18:00
ma 29/08/16 van 19:00 tot
Kantschool Kortenberg OC Berkenhof
20:30

www.wtcoa.be
info@schoonaerdefeesten.be,
rommelmarkt@schoonaerdefeesten.be,
www.schoonaerdefeesten.be
02 757 16 31 na 18 u., kantschool.kortenberg@
skynet.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

Zoeklicht · Kortenberg
juli-augustus 2016

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
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
website@kortenberg.be 02 755 22 40
wegenengroen@kortenberg.be 02 759 98 28
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
welzijnshuis@kortenberg.be (OCMW) 02 755 23 20
zoeklicht@kortenberg.be 02 755 22 40

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 juli gebeuren voor het septembernummer, en ten
laatste op 25 augustus voor het oktobernummer. 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 september 2016.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 juli 2016 worden
ingediend. Voorstellen voor het oktobernummer van Zoeklicht moeten ten laatste
op 25 augustus 2016 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 3 augustus 2016 om 10 u. op de tweede
verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

OPENDEURDAGEN EN INSCHRIJVINGEN SCHOLEN KORTENBERG – SCHOOLJAAR 2016 - 2017
GEMEENTELIJKE KLEUTER- EN LAGERE SCHOLEN
DE KLIMOP
Kwerpsebaan 249, 3071 Erps-Kwerps
02 759 64 59
deklimop@kortenberg.be
www.deklimop.net

DE NEGENSPRONG
Anonciadenstraat 1, 3078 Everberg
02 759 96 22
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be

Opendeurdag

Opendeurdag

Vrijdag 26 augustus 2016 van 17.30 tot 19 u.

Dinsdag 30 augustus 2016 van 18 tot 19.30 u.

Kennismaken?

Kennismaken?

Tijdens de kijkdagen voor peuters, telkens van 9 tot 10.30 u.:
• woensdagen 12 oktober en 14 december 2016
• woensdagen 18 januari, 15 februari, 22 maart en 10 mei ‘17
Tijdens een kijkdag kunnen ouders bij hun kind in de klas blijven

Tijdens de kennismakingsavonden in de instapklas:
• Woensdag 26 oktober 2016 van 18 tot 19 u.
• Woensdag 21 december 2016 van 18 tot 19 u.
• Woensdag 29 maart 2017 van 18 tot 19 u.

Inschrijvingen

Op afspraak:
met schooldirecteur Annelies Philips
02 759 96 22 of 0486 79 90 64

Vrijdag 1, maandag 4 en dinsdag 5 juli 2016, telkens van 18 tot 19 u.
Maandag 29,dinsdag 30 en woensdag 31 augustus 2016 van 18 tot 19u
Op afspraak:
met schooldirecteur Johan Bryon
02 759 64 59 of 0489 39 05 16

DE BOEMERANG
A. Dewitstraat 7 (lagere school)
Dorpsstraat 182 (kleuterschool)
3078 Meerbeek
02 759 63 60
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info

DE REGENBOOG
Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg
02 759 60 69
deregenboog@kortenberg.be
www.de-regenboog.be
Opendeurdag

Opendeurdag en inschrijvingen

Maandag 29 augustus 2016 van 17.30 tot 19 u.

Dinsdag 30 augustus 2016 van 17 tot 18.30 u.

Inschrijvingen

Kennismaken?

Maak een afspraak met het secretariaat op 02 759 60 69

Tijdens de kijkdagen voor de peuterklas:
zie www.deboemerang.info
Peuterborrel: vrijdag 17 februari 2017 van 18 tot 20 u.

Op afspraak:
met schooldirecteur Johan Vandenbergen
0486 79 91 14

Info en inschrijvingen
Tijdens de opendeurdag of na afspraak op 0486 29 94 83

GEMEENSCHAPSONDERWIJS

VRIJ ONDERWIJS
Vrije Basisschool Mater Dei
Engerstraat 10, 3071 Erps-Kwerps
02 759 65 33
info@vbs-erps-kwerps.be
www.materdei-ek.be

Basisschool Hertog Jan
Kerkhoflaan 28, 3070 Kortenberg
02 759 68 25
www.hertogjan.be
Inschrijvingen

Opendeurdag

Elke werkdag vanaf dinsdag 16 augustus 2016
Op afspraak met directeur Katie Van den Broeck
02 759 68 25
bs.kortenberg@g-o.be

Dinsdag 30 augustus 2016 van 17 tot 20 u.
Kennismaken?
Tijdens instapdagen, kijkdagen of na afspraak: zie www.materdei-ek.be
Info en inschrijvingen
Op afspraak met schooldirectie An Lambrechts (0494 15 87 02) en Leen Verhoogen (0474 53 87 45)
02 759 65 33

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

filiaal Kortenberg

Kunstacademie Beeld, Dans, Muziek en Woord
Filiaal Kortenberg Muziek en Woord
Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Telefoon 02 253 07 33 of 02 720 05 28
dko@kortenberg.be
info@academiezaventem.be
www.academiezaventem.be

Inschrijvingen (enkel online via www.academiezaventem.be)
Vanaf 25 augustus tot 15 september
Op afspraak
Vanaf 15 september tot 30 september, enkel contante betaling
Kennismaken?
Tijdens kijkdagen, gratis proefles en open lesdagen

