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

Wachtdienst huisartsen
Bij afwezigheid van uw huisarts ‘s nachts, tijdens het weekend 
(van vrijdagavond 19 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens de 
feestdagen (van de avond voor de feestdag om 19 u. tot de 
ochtend na de feestdag om 8 u.), kunt u de dokter van wacht 
bereiken op het nummer 070 25 70 25 (max. € 0,30/min. vanaf 
het vaste telefoonnetwerk). meer info op www.w8post.be. 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. deelgemeen
ten), Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
4-5 februari: Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
11-12 februari: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
18-19 februari: Dr. iefje Ceulemans – 02 757 60 67
25-26 februari: Dr. Sybille Vankets – 02 720 51 77
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef
daal, Huldenberg, ErpsKwerps, Meerbeek en Everberg
4-5 februari: Dap animal Care (Dr. Lievens) – 02 759 39 21

Pensioenzitdagen
De zitdagen van het rSVZ (rijksinstituut voor de Sociale Ver-
zekeringen der Zelfstandigen) en de rVP (rijksdienst voor 
Pensioenen) zijn geoptimaliseerd met het oog op een maxi-
male toegankelijkheid. Info: www.pensioenzitdagen.be of 
via het gratis nummer 1765.

juridisch advies (eerstelijnsbijstand)
Maandag 6 februari 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 Welzijns-
huis. gelieve vooraf contact op te nemen om een afspraak 
vast te leggen: 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 woens-
dag 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
graag op afspraak.   
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37

gratis veiligheidsadvies woning
016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be – www.politieherko.be

Huisvuilkalender
Vrijdag 3 februari: huisvuil en gft
Maandag 6 februari: pmd en papier en karton
Woensdag 8 februari: grofvuil
Vrijdag 17 februari: huisvuil en gft
Maandag 27 februari: pmd en papier en karton
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalop-
haling? 0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 13 maart 

gratis fietsgraveren
Woensdag 1 februari, 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. 
U wordt dan nadien 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 9 januari 2017

• De gemeenteraad nam kennis van het ontslag van Koen Van Roey 
(CD&V) als gemeenteraadslid en als lid van de politieraad. maria 
Adriaensen werd aangesteld als nieuw gemeenteraadslid. René De 
becker is de nieuwe fractieleider van CD&V. julia De Coster zal Koen 
Van Roey vervangen als lid van de politieraad.

• De gemeenteraad nam kennis van het proces-verbaal van kasonder-
zoek van de gemeente op 30 november 2016 en van de definitieve 
vaststellingen van de jaarrekeningen van de vijf Kortenbergse kerk-
fabrieken voor 2015.

• De gemeenteraad keurde het aangepaste huishoudelijk reglement 
voor de schoolraden van het gemeentelijk onderwijs in Kortenberg 
goed. De voornaamste wijziging is dat voortaan de ouderraad en de 
pedagogische raad leden van de schoolraad kunnen aanduiden en 
er dus niet langer noodzakelijk verkiezingen moeten worden geor-
ganiseerd.

• De gemeenteraad verhoogde de maximumcapaciteit van het kleu-
teronderwijs van gemeentelijke basisschool De Regenboog in Kor-
tenberg van 255 naar 276 leerlingen, of 69 kinderen per geboorte-
jaar voor respectievelijk de onthaalklas en de drie kleuterklassen. De 
capaciteit in de overige gemeentescholen blijft ongewijzigd. De 
gemeenteraad keurde de afspraken rond de inschrijvingsperiode, de 
voorrangsgroepen en -periodes bij inschrijving voor de gemeente-
lijke basisscholen goed.

• De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst goed 
met Vormingplus Oost-brabant onder de noemer ‘altijd geslaagd’. 
Binnen het antennegebied Huldenberg – Tervuren – Bertem – 
Herent – Kortenberg zal het vormingsaanbod op mekaar worden 
afgestemd. Bedoeling is om op die manier het open aanbod van 
vormingen in de vrije tijd te vergroten, dichter bij de inwoners te 
brengen en de participatie van de inwoners te versterken.

• De gemeenteraad keurde een contantbelastingsreglement goed 
voor oud papier en karton dat door bedrijven in kleine volumes ter 
inzameling en verwerking wordt aangeboden. De volumes moeten 
vergelijkbaar zijn met deze die door particulieren wordt aangebo-
den. De belasting bedraagt 7,07 euro per 1.100-litercontainer per 
maand.

• De gemeenteraad keurde een aangepast gebruikersreglement voor 
de bibliotheek goed. Lees het artikel op blz. 14 om te weten wat 
uw rechten en plichten zijn als bibgebruiker.

• De gemeenteraad keurde een annulatiereglement goed voor de 
gemeentelijke vakantie-initiatieven. Daarin is bepaald onder welke 
omstandigheden u recht hebt op terugbetaling, en – per termijn 

voor de aanvang van het initiatief – welke de terugbetalingspercen-
tages zijn. 

• Het in december 2016 goedgekeurde reglement ter bevordering van 
de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in de gemeente Korten-
berg werd aangepast. Ook voor deelname aan kampen die georga-
niseerd worden door erkende Kortenbergse verenigingen zal er 
immers een tussenkomst worden voorzien.

• De gemeenteraad stelde definitief de rooilijn vast voor een gedeel-
telijke verlegging van voetweg nr. 17 in de omgeving van de Leu-
venstraat in Erps-Kwerps. De 50 cm brede gracht moet behouden 
blijven om de waterhuishouding niet in het gedrang te brengen. Het 
gewijzigde rooilijnplan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. De kosten verbon-
den aan dit dossier zullen gefactureerd worden aan de aanvragers 
van de verlegging van de rooilijn. 

• De gemeenteraad keurde een overeenkomst met de gemeente 
Herent goed over de heraanleg van het de gemeentegrenzen over-
schrijdende fietspad langsheen de Dorpsstraat in Meerbeek en de 
Meerbeeksesteenweg in Veltem-Beisem, tot aan de aansluiting met 
de gewestweg n2 (brusselsesteenweg) in Veltem-beisem. De kost 
voor de gemeente Kortenberg wordt geraamd op 180.672,49 euro 
inclusief btw. De kost voor de gemeente Herent wordt geraamd op 
214.311,88 euro inclusief btw. na de eindafrekening zullen de ere-
lonen van het studiebureau en van de veiligheidscoördinator ook in 
een verhouding 46% (Kortenberg) / 54% (Herent) verrekend wor-
den. 

• De gemeenteraad besliste om in de verkaveling ‘Campanilehof ’ te 
Erps-Kwerps de wegbedding met aangelegde infrastructuur en een 
strook grond, waarop het pompgemaal en de schakelkast staan, 
voor openbaar nut kosteloos over te nemen om deze te verwerven 
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als openbaar domein. De over te nemen oppervlakte bedraagt 13 a 
34 ca.

• gelet op de pensioenaanvraag van Paul Lebrun, de huidige gemeen-
tesecretaris, verklaarde de gemeenteraad de functie van gemeente-
secretaris vacant. Om de functie in te vullen zal een bevorderings-
examen worden georganiseerd, met als bedoeling de in de 
organisatie aanwezige deskundigheid en competenties maximaal te 

benutten. De gemeenteraad stelde de functiebeschrijving voor de 
functie van gemeentesecretaris vast.

• Ook volgende punten werden besproken: de gemeentebelasting op 
de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijk-
gestelde producten 2017-2021 en (overdekte) fietsenstallingen in 
Kortenberg.

Mobiliteit

Eind vorig jaar maakte luchthavenuitbater Brussels Airport Company 
(baC) een toekomstplan publiek, waarin de ‘gewenste ontwikkeling’ 
van de luchthaven tegen 2040 wordt uitgetekend.

niemand ontkent het grote economische en tewerkstellingsbelang van 
de luchthaven, als tweede grootste economische poort van het land, na 
de haven van Antwerpen. Het gemeentebestuur heeft zich nooit, zoals 
sommige Brusselse besturen, uitgesproken tégen de luchthaven, maar 
beklemtoont wel een duurzame en transparante ontwikkeling van de 
luchthaven, met een reëel evenwicht tussen economie en omgevings-
kwaliteit en met een rechtvaardige verdeling van lasten en lusten.

Daarom heeft het gemeentebestuur onmiddellijk duidelijk standpunt 
ingenomen ten aanzien van enkele belangrijke knelpunten in het toe-
komstplan van luchthavenuitbater BAC. In dat plan is namelijk sprake 
van een mogelijke verlenging van startbaan 25L (die het dichtst bij 
erps-Kwerps en parallel met Kortenberg ligt), van een ‘zuidelijke ont-
sluiting’ via de e40 (zonder concreet tracé) en van een mogelijk bedrij-
venterrein op Kortenbergs grondgebied dat van die zuidelijke ontslui-
ting gebruik zou maken.

Het gemeentebestuur van Kortenberg verzet zich met alle mogelijke 
middelen tegen de optie waarbij de landingsbaan 25L met ca. 
900 meter zou worden verlengd, waardoor de leefbaarheid van de hele 
dorpskern van Erps-Kwerps onvermijdelijk zou worden tenietgedaan. 
De landingsbaan zou dan parallel liggen met een grote woonwijk en de 
hinder zou de volledige dorpskern onbewoonbaar maken. Het gemeen-
tebestuur heeft dadelijk alle Vlaamse politieke partijen op alle bestuurs-
niveaus opgeroepen om bij de concrete besluitvorming rond het ‘mas-
terplan’ de denkpiste rond de verlenging van landingsbaan 25L 
onmiddellijk van tafel te vegen. Het gaat immers om de elementaire 
leefbaarheid van een lokale gemeenschap van 6000 mensen. Twee 
gemeenten (Kortenberg en Steenokkerzeel) zouden rechtstreeks 
getroffen worden. 

Het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat de gewenste capaciteitsuit-
breiding perfect kan worden gerealiseerd zonder verlenging van start-
baan 25L. Dat staat met zoveel woorden in het ‘masterplan’. Het resul-
taat qua capaciteit is exact hetzelfde, mét of zonder verlenging van de 
startbaan. Ook in die tweede optie moet overigens nog grondig beke-
ken worden of de hinder van opstijgende en landende vliegtuigen voor 

Volgende gemeenteraad

Maandag 6 februari 2017
De gemeenteraad start 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 Secretariaat via  
secretariaat@kortenberg.be.

GEMEENTEBESTUUR
KOrTEnBErG ZaL vErLEnGinG van STarTBaan 25L nOOiT aanvaarDEn
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de betrokken gemeenten al dan niet aanvaardbaar is. Het zou absurd en 
onverantwoord zijn om een verlenging van een startbaan door te voe-
ren die duizenden mensen in hun elementaire levenscomfort zou aan-
tasten, wanneer hetzelfde resultaat bereikt kan worden zonder die 
ingreep. 

Waarom wordt in het toekomstplan van de luchthavenuitbater de ver-
lenging van startbaan 25L dan als mogelijkheid voorgesteld? De enige 
mogelijke reden is dat vliegtuigen dan eerder kunnen landen en opstij-
gen, waardoor het brussels Hoofdstedelijk gewest nog minder vluchten 
boven het hoofd zou krijgen. Dat is ongehoord, want nu reeds is het 
grootste deel van de lawaaihinder bestemd voor de Vlaamse Rand en 
blijft het brussels Hoofdstedelijk gewest grotendeels van lawaaihinder 
gespaard. Daarom eist het gemeentebestuur van Kortenberg dat eerst 
de lasten en lusten van de luchthaven rechtvaardig verdeeld worden, 
vooraleer er sprake is van verdere uitbreiding van de vliegbewegingen 
over de Vlaamse Rand.

Wat de mogelijke ‘zuidelijke ontsluiting’ van de luchthaven via de e40 
betreft, is het gemeentebestuur al even duidelijk. De idee, door som-
migen verkondigd in de media, dat er een nieuwe afrit van de E40 zou 
worden aangelegd, die door Armendaal over kilometers  landbouwgrond 

en natuur door een groot deel van de gemeente Kortenberg zou lopen, 
tot over de Leuvensesteenweg, is totaal uit den boze. Het gemeentebe-
stuur ijvert al vele jaren om de verstedelijking tegen te gaan en om zeer 
bedachtzaam om te springen met de schaarse open ruimte. Het is uit-
gesloten dat de gemeente aan een dergelijk project goedkeuring zou 
verlenen. intussen heeft luchthavenuitbater baC bevestigd dat er (nog) 
geen concrete mogelijke tracés zijn bepaald. Maar waakzaamheid blijft 
zeker geboden.

in het toekomstplan is ook sprake van een nieuw ‘bedrijventerrein’ dat 
in Kortenberg gevestigd zou kunnen worden en dat via de nieuwe zui-
delijke ontsluiting van de E40 bereikt zou kunnen worden. Het gemeen-
tebestuur laat zich door de ‘wortel’ van het mogelijke bedrijvencentrum 
niet verleiden om dan toch maar de zuidelijke verbinding te slikken. Bij 
de voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waaraan het 
gemeentebestuur intensief heeft meegewerkt, waren alle betrokken 
partners (behalve de luchthaven) het er trouwens over eens dat de 
‘groene schicht’ aan de zuidzijde van de luchthaven bewaard moet blij-
ven. Er zijn andere manieren om ervoor te zorgen dat de fiscale inkom-
sten rechtvaardiger worden verdeeld onder àlle gemeenten die de las-
ten van de luchthaven moeten dragen. Het gemeentebestuur zal hierop 
blijven aandringen.

De gemeenteraad heeft aan BAC zo spoedig mogelijk overleg gevraagd 
om meer toelichting te krijgen bij de plannen van de luchthavenuitba-
ter. Dat overleg is toegezegd en zal plaatsvinden op 20 februari 2017 
om 19 u. tijdens een vergadering van de raadscommissie ad hoc, die al 
geruime tijd de luchthavenproblematiek op de voet volgt. Deze verga-
dering van de raadscommissie, die in het gemeentehuis plaatsvindt, is 
openbaar. Het gemeentebestuur houdt in dat verband nauw contact 
met bewonersgroep Decibel 25L, die de bezorgdheden van de omwo-
nenden een stem geeft.

Het gemeentebestuur zal u via Zoeklicht, de andere gemeentelijke info-
kanalen, de pers en de sociale media op de hoogte houden van elke 
belangrijke stap die in dit dossier wordt gezet.

Inwoners kunnen met vragen over het toekomstplan van de luchtha-
ven ook terecht op de website rond de Strategische Visie 2040 van Brus-
sels airport Company (https://brusselsairport2040.be/nl/artikel/52/ 
uw-mening-telt) en via alle socialemediakanalen van brussels airport 
2040. 
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De regenboog 
Kloosterstraat 10 – 3070 Kortenberg 
02 759 60 69 
deregenboog@kortenberg.be
www.de-regenboog.be

Kennismaken?
neem contact met het secretariaat per telefoon of per mail. 
Volg De Regenboog op www.de-regenboog.be
inschrijven?
J tijdens de inschrijvingsperiode

elke schooldag van 8 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)
J op andere momenten, na afspraak met de school 

met schooldirecteur Johan Vandenbergen 
02 759 60 69 –0486 79 91 14

De Boemerang
A. Dewitstraat 7 – 3078 Meerbeek 
02 759 63 60
deboemerang@kortenberg.be 
www.deboemerang.info

Kennismaken?
J tijdens de open klasdag voor peuters op vrij-

dag 17 februari 2017 van 18 tot 20 u.
J tijdens de kijkdagen van de instapklas:
op woensdag 22 februari, 29 maart en 24 mei 

2017, telkens van 9 tot 10 u.
inschrijven?
tijdens de inschrijvingsperiode

elke schooldag van 8.30 tot 15.30 u. (op woensdag tot 12 u.)
op andere momenten, na afspraak met de school 

met schooldirecteur Aicha Al Merrouni 
02 759 63 60 –0486 29 94 83

Onderwijs

GEMEENTEBESTUUR

GEMEEnTELijK BaSiSOnDErWijS KOrTEnBErG:  
inScHrijvinGEn vOOr HET ScHOOLjaar 2017-2018

Alle kinderen geboren in 2015 of vroeger kunnen ingeschreven worden tij-
dens volgende periodes:
•	 van 6 tot en met 17 maart: inschrijven van broers en zussen van kin-

deren die al in de school zijn ingeschreven
 (kinderen van dezelfde leefentiteit = kinderen met minstens één gemeen-

schappelijke ouder of met dezelfde hoofdverblijfplaats)

•	 op 20 maart: inschrijven van de kinderen van personeelsleden
•	 op 21 maart: start om 8 u. van de vrije inschrijvingsperiode – iedereen 

kan inschrijven
•	 vanaf 22 maart: vrije inschrijvingsperiode tijdens de normale school-

uren

De inschrijving gebeurt aan de hand van de KidsiD (of officieel document met het rijksregisternummer van het kind).
De kinderen worden ingeschreven in chronologische volgorde. 
Om de kwaliteit van het gemeentelijk basisonderwijs optimaal te houden, is de capaciteit per school als volgt beperkt:

capaciteit
De regenboog

Kortenberg
De negensprong

Everberg
De Boemerang

Meerbeek
De Klimop

ErpsKwerps
kleuteronderwijs 276* 110 110 115
lager onderwijs 395 160 180 190

* in de school van Kortenberg wordt voor het kleuteronderwijs de capaciteit vastgesteld op maximaal 69 kinderen per geboortejaar.
 Meer info op de schoolwebsites

De Klimop
Kwerpsebaan 249 – 3071 erps-Kwerps 
02 759 64 59
deklimop@kortenberg.be – www.deklimop.net

Kennismaken?
J tijdens de Peuterborrel op zondag 19 februari van 10 tot 12 u.
J tijdens de kijkdagen in de instapklas, telkens van 9 tot 10.30 u.
woensdagen 15 februari, 22 maart en 10 mei 2017

u blijft met uw peuter in de instapklas en maakt kennis met 
de school.

inschrijven?
J tijdens de inschrijvingsperiode

elke schooldag van 8.30 tot 16.30 u. (op woensdag tot 12 u.)
op andere momenten, na afspraak met de school 

met schooldirecteur Johan Bryon 
02 759 64 59 –0489 39 05 16

De negensprong
Annonciadenstraat 1 – 3078 Everberg 
02 759 96 22 
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be

Kennismaken?
neem contact met het secretariaat per telefoon of per mail.
inschrijven?
J tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8.30 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)
J op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Annelies Philips 
02 759 96 22 –0486 79 90 64
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Burgerzaken

Milieu

GEMEENTEBESTUUR
MET DE KiPPEn OP STOK

Kippen houden voor de eitjes en de verwerking van uw keukenafval... 
het wordt de laatste jaren steeds minder evident. Sinds vossen en 
 marters meer en meer deel uitmaken van onze omgeving zijn er al heel 
wat dieren gesneuveld.

Om deze reden organiseert de gemeente samen met de intergemeen-
telijke verenigingen interleuven en igO het project ‘met de kippen op 
stok’.

Op donderdag 9 februari om 20 u. wordt een infosessie georgani-
seerd over het houden van kippen in een kringlooptuin en oplossingen 
om uw kippen tegen vossen en marters te beschermen. U krijgt ook een 
toelichting over de groepsaankoop van automatische hokopeners die in 
het project vervat zit.

Deze automatische hokopeners werken op een lichtsensor of met een 
timer. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken of het hok wel afge-
sloten is en kunt u met een gerust hart het huis verlaten. 

Donderdag 9 februari om 20 u. 
Zaal Blauwgrond, Administratief Centrum 

gratis 
Inschrijving gewenst via milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18
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Wordt uw woning of een deel ervan verwarmd met een houtkachel? 
Tijdens het stoken komen gassen en stofdeeltjes vrij die slecht zijn voor 
de gezondheid van de bewoners én de buren. Tips om slim te stoken, 
zowel binnen als buiten, zijn terug te vinden via www.stookslim.be of 
via de folder die verkrijgbaar is bij de milieudienst.

Gebruik beperken = fijn stof beperken
Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. We 
spreken meestal over PM10 en PM25. Dat staat voor deeltjes die kleiner 
zijn dan 10 of 25 micrometer. Doordat ze zo klein zijn, kunnen ze diep 
doordringen in de longen en schadelijk zijn voor de gezondheid.

HOuTKacHEL Of HaarD? STOOK SLiM En ZOnDEr ZOrGEn

als de luchtkwaliteit slecht is omdat er te veel fijn stof in lucht zit (bij-
voorbeeld bij smogalarm), roept de Vlaamse milieumaatschappij 
(Vmm) vanaf deze winter de bevolking op om enkele dagen geen hout 
te stoken in haarden of kachels. De actuele fijnstofconcentraties in 
Vlaanderen zijn terug te vinden via www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit. 
Houtverbranding is verantwoordelijk voor 35% van de totale uitstoot van 
fijn stof. Het beperken van houtverbranding bij slechte luchtkwaliteit kan 
daarom het fijn stof verminderen en dat heeft een positieve impact op de 
gezondheid. naast fijn stof is houtverbranding nog verantwoordelijk voor 
de uitstoot van verschillende erg schadelijke stoffen. Hiernaast vindt u het 
volledige overzicht, zoals opgemaakt door de VMM. 
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GEMEENTEBESTUUR
GEEf DE PaDDEn EEn ZETjE

Voor het 12de jaar op rij organiseert de gemeentelijke milieudienst in 
samenwerking met natuurpunt Kortenberg en igO een paddenover-
zetactie. De actie gaat van start zodra de dieren uit hun winterslaap 
ontwaken. Dit is sterk afhankelijk van het weer maar is vaak vanaf half 
februari en gaat door tot einde maart. 

in Kortenberg zijn er twee cruciale punten: de Populierenlaan en gC 
Colomba. Op deze plaatsen hebben de amfibieën wat hulp nodig. In de 
Populierenlaan staan paddenschermen en emmers zodat de padden 
niet meer zelfstandig kunnen oversteken. Op die plaats dient de overzet 
in de voormiddag te gebeuren. aan gC Colomba staan geen schermen 
en daar dient de overzet van de padden ’s avonds te gebeuren. 

Hebt u zin om mee te helpen wanneer de padden ontwaken en op pad 
gaan? 
Stuur dan snel een mailtje naar paddenoverzetkortenberg@gmail.com 
en geef uw coördinaten door en de plaats waar u wilt gaan helpen. 
Onze amfibieën zullen u dankbaar zijn.

Ruimtelijke ordening
GEniET OOK in 2017 van vErBOuWPrEMiES

Bent u van plan om werken uit te voeren aan uw woning? Woonwijzer 
geeft een overzicht van de premies voor bestaande woningen of appar-
tementen. Kom gerust langs tijdens de spreekuren voor meer uitleg.

Premies van de netbeheerder Eandis
Dakisolatie
Twee premies: aannemer of doe-het-zelf, minimale Rd-waarde van 4,5
Premie: 6 euro/m² met aannemer, 3 euro/m² doe-het-zelf
extra premie gemeente Kortenberg bij goedgekeurde aanvraag: 2 euro/
m² (max. 200 euro)

Spouwmuurisolatie
Verplichte uitvoering door aannemer en minimale spouwbreedte van 5 cm
Premie: 6 euro/m²

Muurisolatie aan de buitenzijde
Verplichte uitvoering door aannemer en minimale Rd-waarde van 3
Premie: 15 euro/m²

Muurisolatie langs de binnenzijde
Verplichte uitvoering door aannemer en minimale Rd-waarde van 2
Premie: 15 euro/m²

vloerisolatie (of plafond van de kelder)
Verplichte uitvoering door aannemer en minimale Rd-waarde van 2
Premie: 6 euro/m²

vervanging glas
Verplichte uitvoering door aannemer en maximale Ug-waarde van 1,1
Premie: 10 euro/m²
Extra premie provincie Vlaams-Brabant bij goedgekeurde aanvraag: 
20 euro/m² 

Zonneboiler
Verplichte uitvoering door aannemer
Premie: 550 euro/m², maximaal 2.750 euro, maximaal 40 procent van 
de factuur
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Vernieuwingswerken aan het dak, structurele elementen (gevels, vloe-
ren, muren), sanitair, beglazing, centrale verwarming, elektriciteit 
komen in aanmerking. 

De aanpassingspremie (helft van het factuurbedrag met een maxi-
male premie van 1.200 euro) voor 65-plussers loopt ook door. een aan-
gepast toilet of bad, inloopdouche, traplift, handgrepen, automatiseren 
van garagepoort en rolluiken, verbreden van de gang, hellende vlakken, 
enzovoort komen in aanmerking.

Premies provincie Vlaams-Brabant
Er is een beglazingspremie (zie beglazingspremie eandis) en daar-
naast een aanpassingspremie (50 of 75 procent van het factuur-
bedrag, maximale premie van 2.500 euro, gelijkaardige werken als 
aanpassingspremie Vlaamse overheid) als tenminste één gezinslid 
65 jaar is of een erkende handicap heeft.

Belastingvermindering dakisolatie
Via de belastingaangifte, alleen mogelijk indien u uiterlijk op 31 
december 2016 reeds een overeenkomst hebt getekend en een voor-
schot hebt betaald.

Warmtepomp
Verplichte uitvoering door aannemer (vanaf 1 juli 2017 aannemer met 
certificaat van bekwaamheid)
Premie: 4.000 euro geothermische pomp, 1.500 euro lucht/waterpomp, 
800 euro hybride lucht/waterpomp, 300 euro lucht/luchtpomp, met 
telkens maximaal 40 procent van de factuur
Verdubbeling van het bedrag als ter vervanging van elektrische verwar-
ming of in gebied zonder aardgasnet 

Totaalrenovatiebonus 
als u minstens drie premies van de netbeheerder aanvraagt (of min-
stens twee premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een 
periode van vijf jaar én telkens een minimale oppervlakte van 30 m² 
hebt bij vloer-, muur- of dakisolatie en 5 m² bij glasvervanging, dan 
krijgt u bovenop de individuele premies van de netbeheerder nog een 
bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert en hoe 
meer u investeert over een periode van vijf jaar, hoe hoger de bonus. 
Het bedrag ligt tussen 1.250 en 4.750 euro voor een eengezinswoning 
en tussen 625 en 2.375 euro voor een appartement.

Premies Vlaamse overheid
De renovatiepremie (20 of 30 procent van het factuurbedrag) en de 
verbeteringspremie (vaste premiebedragen) lopen door in 2017. 

Meer info over dit artikel of over wonen in het algemeen krijgt u bij het woonloket van Woonwijzer: 0471 85 03 77, 
 kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
elke woensdag kunt u bij Woonwijzer terecht tijdens het vrij spreekuur van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u., op donderdag enkel op afspraak 
van 13 tot 16 u. (dienst ruimtelijke Ordening, eerste verdieping administratief Centrum). Ook een huisbezoek is mogelijk na afspraak.
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Drugs- en alcoholpreventie

Welzijnshuis

DOE MEE MET TOurnéE MinéraLE En SLuiT u aan Bij TEaM GEMEEnTE 
 KOrTEnBErG!

In februari vindt de campagne Tournée 
 Minérale plaats, een maand zonder alcohol. 
Inschrijven kan individueel of als team tot en 
met 7 februari via www.tourneeminerale.be. 
aansluiten kan ook bij het team ‘gemeente 

Kortenberg’. al ingeschreven? Leuk! Hierbij enkele tips om de maand 
februari goed door te komen:
•	 Smoothies, fruitwater of een lekkere mocktail: dat zijn lek-

kere alcoholvrije alternatieven voor de moeilijkste momenten van 
uw alcoholvrije maand. Er werd zelfs een Tournée Minérale mocktail 
ontworpen voor de actie. Zeker eens proberen!

•	 Zorg voor uw eigen supporters. Vertel vrienden, collega’s, 
familie en iedereen die het weten wil dat u meedoet met Tournée 
Minérale. Of doe het gewoon samen, met een vriend of als groep: 
samen staat u sterker!

•	 Bereid u goed voor op Tournée Minérale. Denk vooraf al eens 
na over wat moeilijke momenten kunnen zijn en hoe u kunt reage-
ren in deze situatie. Het weekend of een etentje bijvoorbeeld kun-
nen moeilijke momenten zijn.

•	 Gun uzelf tussendoor een beloning! U doet een gezonde 
inspanning, dat mag beloond worden! Een kleine beloning voor 
uzelf geeft moed om vol te houden. Dat kan bijvoorbeeld een 
avondje cinema, een dagje shoppen of een extra bezoekje aan de 
kapper zijn. U hebt het zeker verdiend.

•	 Doe iets anders en gezonds. Plezier maker hoeft echt niet gelijk 
te staan aan alcohol drinken. Hoe kunt u op een gezonde manier 
ontspannen, zonder dat er een glas bij hoort?

•	 Zin in een glas alcohol? Wacht gewoon tot die overgaat! 
gewoontes zijn rare beestjes. Taaie beestjes vooral. Ze zijn moeilijk 
te breken. bent u gewend ’s avonds te ontspannen op de sofa met 
een streekbiertje? Bent u bij het kokerellen erg gesteld op een 
glaasje witte wijn? Op die momenten zal de verleiding groot wor-
den... Het klinkt te simpel om waar te zijn, maar wacht gewoon tot 
de zin weer overgaat. Dat werkt echt. Hoe taai de gewoonte ook kan 
zijn; het goede nieuws is dat het verlangen naar een glas na korte 
tijd voorbij gaat. 

•	 voeding & beweging. Haal het maximum uit uw alcoholvrije 
maand door gezonder te eten en meer te bewegen! na een dag of 
tien geen alcohol voelt u zich fitter worden. 

1 Tournée Minérale mocktail:
– 20 ml limoensap
– 100 ml water
– 40 ml vlierbloesem
– 8 basilicumblaadjes
– 3 el geplet ijs (‘crushed ice’)
– snuifje kaneelpoeder
gewoon alles shaken en genieten van een lekker glaasje alcoholvrij!

 
 

Meer info
www.tourneeminerale.be

KOrTEnBErGS PrOjEcT HuiS van HET KinD OnTvanGT 2.500 EurO van PrOvinciE 
vLaaMS-BraBanT OM WErKinG uiT TE BOuWEn En GEZinnEn TE HELPEn

Steun voor jonge gezinnen
Om aanstaande of jonge gezinnen met kinderen en jongeren te onder-
steunen, kreeg Kortenberg, net als 21 andere Vlaams-Brabantse gemeen-
ten, in november 2014 de erkenning van Kind en gezin om een Huis van 
het Kind uit te bouwen voor hun regio. De provincie Vlaams-Brabant 
schenkt nu aan elk van deze projecten 2.500 euro om hen te helpen om 

een interessant aanbod uit te bouwen. Dit geld kan gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld de aankoop van materiaal of voor de coördinatie. 

Centraal aanspreekpunt voor kinderen
Vroeger was het aanbod voor gezinnen versnipperd. Dit bemoeilijkte de 
toegankelijkheid en zichtbaarheid van de dienstverlening. Zo moesten 



Zoeklicht · Kortenberg
februari 2017

12

Het Huis van het Kind kan virtueel zijn, maar kan ook fysiek zijn. Welke 
vorm het zal aannemen in Kortenberg zal later bepaald worden. Eerst 
dient immers de basis gelegd te worden.

Daarvoor zijn momenteel volgende fasen voorzien: 
• fase 1: voorbereiding (februari 2017)
• fase 2: netwerkvergaderingen/voorvergaderingen organiseren die 

resulteren in een oprichtingsvergadering, intentie- en engage-
mentsverklaring en persmoment van het Huis van het Kind

• fase 3: Start werking van het Huis van het Kind (juni 2017)
• Fase 4: Definitieve inhoudelijke invulling en verankering van het 

Huis van het Kind (eind 2017)

Meer gedetailleerde info over de verschillende fasen vindt u op 
www.welzijnshuiskortenberg.be (jeugdhulpverlening).

gezinnen met opvoedingsvragen zich, afhankelijk van hun vraag, richten 
tot hun gemeente, consultatiebureaus van Kind en gezin, inloopteams, 
opvoedingswinkels, expertisecentra kraamzorg of de verschillende pro-
jecten op het vlak van ontmoeting, groepswerk of ondersteuning. 

Het Huis van het Kind wil dit versnipperde aanbod groeperen in een 
centraal, herkenbaar en laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders en 
andere opvoedingsverantwoordelijken. 

Lokale besturen, organisaties en gezinnen zullen er samenwerken om 
ouders een antwoord te bieden op allerlei kleine en grote vragen op het 
domein van de preventieve gezondheidszorg, opvoeding en/of de psy-
chosociale noden. In een samenwerkingsverband zullen organisaties 
elkaars aanbod beter leren kennen, waardoor ze gezinnen gerichter 
zullen kunnen toeleiden, het aanbod zullen kunnen afstemmen op de 
noden, en een geïntegreerde ondersteuning zullen kunnen aanbieden.

Concrete uitwerking voor Kortenberg 
De toegekende subsidie van 2.500 euro zal in Kortenberg gebruikt wor-
den voor het inhuren van de organisatie Cedes, die, samen met de 
 coördinator nicky Van Calster, mee haar schouders zal zetten onder de 
vormgeving van het Huis van het Kind.

Dienstencentrum

LErEn WErKEn MET uW TaBLET Of iPaD

Tablets verkopen tegenwoordig als zoete broodjes, maar zonder muis 
en toetsenbord is het toch wel heel anders dan werken met een pc. 
Maar, eens u het gewoon bent, is het heel handig; zo kunt u makkelijk 
even uw e-mails nakijken tijdens de reclame op tv.

Er wordt begonnen met de werking van het aanraakscherm, het begin-
scherm en de instellingen. De basisfuncties van de tablet zijn internet 
en e-mail en hier wordt dan ook dieper op ingegaan. Wat een pc niet 
heeft en een tablet wel, is een e-reader. Daarmee kunt u boeken en 
tijdschriften lezen eens u ze gedownload hebt. 

Heel nuttig zijn ook de apps (toepassingen) die u zelf kunt downloaden 
en installeren. Vele zijn gratis maar soms moet u er ook voor betalen 
met een kredietkaart. Een heel belangrijke app die u zeker moet heb-
ben, is bijvoorbeeld een antivirusprogramma. 

Voor deze cursus brengt u uw eigen 
tablet/iPad mee – als u een iPad hebt, moet u de apple iD en het 
wachtwoord meebrengen. Er is geen voorkennis vereist.

gelieve bij uw inschrijving te vermelden of u een tablet (vermeld ook 
het merk) of iPad heeft.

Praktisch
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie

maandag 6, 13 en 20 februari, telkens van 9 tot 12 u.
Maximaal 12 deelnemers

Inschrijven vóór 4 februari
€ 30, cursus en koffie inbegrepen

inschrijven via dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224 
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infOnaMiDDaG: ManTELZOrGOnDErSTEuninG, rOuW in DE ZOrG

Tijdens deze vorming wordt stilgestaan bij afscheid en verlies. 

Wanneer u intensief gezorgd hebt voor iemand en die zorg valt weg, zit 
u soms met een dubbele rouw. De persoon om wie u geeft, is er niet 
meer, maar ook uw dagdagelijkse invulling, de zorg, valt weg. Tijdens 
deze vorming wordt hier dieper op ingegaan. Welke vormen van rouw 
bestaan er? Hoe gaat u er eigenlijk het beste mee om?

Leer hoe u de zware emotionele periode draagbaarder maakt en hoe u 
de draad van het leven weer oppakt.

Spreekster: Dorien Vandormael , Vormingen S-Plus Mantelzorg

 
 

Praktisch
Dinsdag 7 maart van 14 tot 16 u.

OC Berkenhof, Lokaal Harmonie
gratis

Inschrijven gewenst vóór 1 maart via  
dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224 

Wenst u een overzicht van alle activiteiten van het Dienstencentrum? Schrijf u in op de elektronische nieuwsbrief van het Dienstencentrum 
via de link onder aan de startpagina van www.welzijnshuiskortenberg.be, download de activiteitenbrochure op www.welzijnshuiskortenberg.be 
(Dienstencentrum/activiteiten), of vraag naar een papieren exemplaar in het Dienstencentrum in OC berkenhof, beekstraat 25 in Kortenberg.

Politie

vacaTurE cOnSuLEnT financiën & PErSOnEEL Bij DE LOKaLE POLiTiE HErKO

De lokale politie Herent-Kortenberg is op zoek naar een consulent 
financiën & Personeel – niveau b, met als plaats van tewerkstelling 
het politiehuis van Kortenberg, Dr. V. De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg. 
Het betreft een vervangingscontract van één jaar, mogelijk verlengbaar.

functiebeschrijving
De consulent financiën & Personeel staat onder meer in voor:
• de voorbereiding van de politiebegroting
• de dagdagelijkse boekhoudkundige verplichtingen (opmaken 

bestelbons, registreren binnenkomende facturen, voorbereiden 
betalingsmandaten)

• het opmaken van de jaarrekeningen
• aankoopdossiers voor wat betreft de wetgeving inzake overheids-

opdrachten
• het voorbereiden van dossiers voor het politiecollege en de politie-

raad met betrekking tot persoonsgebonden materies en logistieke 
middelen

• administratieve ondersteunende taken verrichten met betrekking 
tot persoonsgebonden materies en logistieke middelen 

Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie
• Houder zijn van een diploma hoger onderwijs korte type (een 

diploma boekhouding is een meerwaarde, maar geen vereiste)
• Beschikken over een rijbewijs B
• Er zal een opleiding voorzien worden bij indiensttreding op het werk

interesse?
Surf naar de website www.jobpol.be voor meer informatie over 

het functieprofiel en de selectie- en inschrijvingsprocedure.  
Kandidaturen dienen uiterlijk op 9 februari ingediend te worden. 

Bijkomende inlichtingen over de inhoud van de functie kunnen 
bekomen worden bij coördinator Personeel & middelen  

inge Keymolen (016 85 34 00).
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SnELHEiDSMETinGEn DEcEMBEr 
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 aanvra-
gen 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 

Straat Toegelaten 
snelheid

Gemiddeld aantal 
voertuigen per dag

v85* % overtredingen

bankstraat (beide richtingen) – meting eind november 50 km/u. 667 51 km/u. 5,3 %

Zavelstraat (beide richtingen) 50 km/u. 5.105 55 km/u. 11 %

meerbeekstraat (beide richtingen) 50 km/u. 208 44 km/u. 1,4 %
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.

In de straten waar in december snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 10,6 % overtredingen vastgesteld. De meting 
in de Bankstraat werd niet meegeteld, want deze vond eind november plaats.

Snelheidsacties met flitsen van overtreders december

Straat Toegelaten snelheid aantal gemeten 
voertuigen 

Percentage geflitste 
voertuigen

Zavelstraat 50 km/u. 109 7,3 %

Kwerpsebaan 50 km/u. 273 8,8 %

Leuvensesteenweg (n2) 50 km/u. 270 6,3 %

Prikbord

aanPaSSinG BiBLiOTHEEKrEGLEMEnT 
Op de gemeenteraad van 9 januari 2017 werden enkele aanpassingen 
aan het gebruikersreglement van de bibliotheek goedgekeurd. Het 
nieuwe reglement is op 10 januari 2017 in werking getreden. De aan-
passingen hebben als doel om de regels en procedures die we toepas-
sen duidelijker te verwoorden. Daarom werden onder meer de vol-
gende artikels toegevoegd en/of aangepast:

artikel 14 – attenderingsmails en aanmaningen
De bibliotheek garandeert niet dat alle attenderingsmails en aanma-
ningen correct verstuurd en ontvangen worden. Er is geen verhaal 
mogelijk tegen een eventuele boete ten gevolge hiervan. De correcte 
inleverdatum staat steeds vermeld op het uitleenticket en is ook online 
raadpleegbaar via http://mijn.bibliotheek.be. 

GEMEENTEBESTUUR



Zoeklicht · Kortenberg
februari 2017

15

artikel 16 – verlies of beschadiging
Bibliotheekmaterialen dienen steeds volledig vergoed te worden na 
verlies of beschadiging. Hierbij wordt de oorspronkelijke facturatieprijs 
inclusief btw bij aankoop van het materiaal door de bibliotheek in reke-
ning gebracht, vermeerderd met een administratieve kost van 1 euro 
per materiaal en de eventueel opgelopen boetes en portkosten. 

Materialen die de uitleentermijn reeds vijf weken overschreden hebben 
worden automatisch als verloren beschouwd. nadien beschikt de klant 
nog over een periode van vier weken om de materialen alsnog te 
komen terugbrengen en zo een schadevergoeding te vermijden. 

artikel 17 – Openstaande kosten
Wanneer de openstaande kosten minstens vijf euro bedragen, is uitle-
nen niet meer mogelijk. Het debet mag maximaal drie maanden open-
staan. De bibliotheek kan in dit geval overgaan tot het sturen van een 
aanmaningsbrief, die zal worden aangerekend aan de klant. Blijft de 
klant verder in gebreke, dan kan de bibliotheek een beroep doen op 
bestaande wettelijke middelen om het geleende materiaal of het open-
staande schuldensaldo terug te vorderen.

artikel 18 – verantwoordelijkheid gebruik zelfuitleenbalie
De bibliotheekgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct regis-
treren van uitleningen, teruggebrachte materialen en het verlengen 
van uitleentermijnen aan de zelfuitleenbalie. Hij controleert steeds 
welke titels op zijn lidkaart geregistreerd staan, evenals de inleverdata 

van al deze materialen. Bij twijfel, onzekerheid, onduidelijkheid of 
technische problemen vraagt hij onmiddellijk hulp aan de infobalie.

artikel 19 – inleverbus
Wanneer de bibliotheek gesloten is, kan gebruik gemaakt worden van 
de inleverbus van de Bib. De materialen worden de eerstvolgende ope-
ningsdag ingenomen. Deze openingsdag geldt als inleverdatum, 
waarop de eventuele boetes worden berekend. Tegen onze vaststelling 
van beschadigingen of onvolledigheid is geen verhaal mogelijk.

Wie dat wenst, kan het volledige bibliotheekreglement  
verkrijgen aan de infobalie in de bibliotheek,  

of online raadplegen op http://kortenberg.bibliotheek.be

arMOEDE iS EEn vErHaaL van 1 OP 7 
Armoede is een verhaal van 1 op 7 in Vlaanderen. Het 
mag ons niet hopeloos maken. Want mensen staan 
recht en staan daadwerkelijk achter de strijd van arme 
mensen voor menswaardigheid, voor hun rechten.

Zes mensen van de grOS (gemeentelijke raad voor OntwikkelingsSa-
menwerking Kortenberg) staan achter een zevende. Want in deze 
wereld hoort en telt iedereen mee. in Zuid én noord. ‘Samen tegen 
armoede’ is ook hun devies.

Samen met FairTrade Kortenberg, de kerkfabriek van Kortenberg, het 
dekenaat Herent, ‘Samen tegen armoede’ en anderen... organiseren zij 
daarom op zondag 19 februari om 15 u. in de Onze-Lieve-Vrouw-
kerk van Kortenberg een benefietconcert voor ‘Stapke in de Wereld’, een 
Welzijnsschakel uit Herent die betaalbare ontspanning aan mensen in 
armoede wil geven. Melpomene, een gerenommeerd koor van oude 
muziek uit het Antwerpse, schenkt ons allen dit concert. Meer info over 
dit concert vindt u op blz. 24.
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WEnST u GEEn PaPiErEn TELEfOOnGiDS MEEr?
gebruikt u de papieren gids niet meer? Schrijf u dan uit via het formu-
lier op www.goudengids.be/businesscenter/uitschrijven-gidsen. als u 
zich uitschrijft vóór 10 april zult u bij de volgende bedeling geen exem-
plaar meer ontvangen. Uitschrijvingen na die datum gelden pas bij de 
bedeling van volgend jaar.

 
Bedrijven en adressen opzoeken kan ook ecologisch via  

www.goudengids.be en www.wittegids.be  
of de gelijknamige app goudengids.be

1  Op donderdag 15 december werden de culltuurkampioenen voor 2016 in de 
bloemetjes gezet. Dit jaar werden ‘Dj 13 amps’ (de 13-jarige amber broos, winnares 
van de wedstrijd van de robert abigail academy), juf anne boon (auteur van het boek 
200 jaar mater Dei) en de redactie van Curtenberg (het tijdschrift van het erfgoedhuis 
dat in 2016 al 25 jaar bestaat) geprezen voor hun mooie prestaties.

2, 3, 4, 5  Op woensdag 28 december vond de eerste editie van de Binnenspeeldag plaats in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps. Het was meteen een schot in de roos! Honderden kinderen 
leefden zich uit op de springkastelen, de hoverboards en de gocarts. Tot volgend jaar? 
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Dinsdag 7 februari om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

gratis
Doelgroep: ouders

Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80 of 
uitbalie@kortenberg.be

(cultuurdienst)

ExPO in HET aDMiniSTraTiEf cEnTruM: jEanninE 
MOrrEn

van 1 februari tot en met 1 maart kan je in het Administratief Centrum een bezoekje brengen 
aan de tentoonstelling van Jeannine Morren.
Jeannine Morren startte met een academische opleiding tekenen in de Portaelsschool te Vilvoorde 
en volgde daarna vijf jaar tekenen in SLaC/academie beeldende Kunst te Leuven.
Het schetsen van het menselijk lichaam met al zijn vormen was een uitdaging, die uitgroeide tot een 
gedreven passie van zoeken, aftasten, spelen en ontdekken.
Momenteel boeien aquarelportretten Jeannine het meest, vaag of gedetailleerd, soms meer figuurlijk, dan weer meer naar het natuurlijke.
De basis voor deze portretten zijn soms foto’s en publiciteitsmateriaal vanuit alle streken van europa en van de wereld, die jeannine omvormt en 
bewerkt volgens haar ingeving.
Verschillende stages bij gerenommeerde artiesten volgden elkaar op, wat Jeannines aquareltechnieken ten goede kwam en zin gaf aan haar zoektocht 
naar perfectie.

Van 1 februari tot en met 1 maart, tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum
gratis

Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

GEMEENTEBESTUUR

(De bib i.s.m. de Gezinsbond en child Focus)

vOrMinGSavOnD ‘OnZE KinDErEn 
vEiLiG OnLinE’

Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan de computer, tablet of 
smartphone. Ouders willen graag weten hoe dat veilig kan. 
Tijdens de vormingsavond kan je zelf zien hoe kinderen en jongeren 
omgaan met internet. Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, 
chatten en netwerken? 
De nieuwe media komen kort aan bod. Maar de nadruk ligt vooral op 
de opvoeding. Hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden en onder-
steunen in hun internetgebruik? Je krijgt opvoedingstips per onderdeel, 
maar ook algemene tips. Er zijn ook filmpjes over situaties thuis, bij-
voorbeeld over het bezoek aan onge-
schikte sites en over het doorgeven 
van persoonlijke informatie. Je leert 
ook hoe je een chat of Facebook veilig 
kan instellen. 
Verdere inhoud is te vinden op www.
veiligonline.be. 

GEMEENTEBESTUUR
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(De bib)

fiLMvOOrSTELLinG in DE BiB:  
‘SPOTLiGHT’ 
regie: Tom mcCarthy (V.S., 2015 – 128 minuten)

Met: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, 
John Slattery en Stanley Tucci
Op vrijdag 24 februari blikken we vooruit op de Oscaruitreiking. Dan 
vertonen we ‘Spotlight’, in 2016 winnaar van twee academy awards, 
waaronder die voor beste film.
De prent vertelt het waargebeurde verhaal van het Spotlight-team van 
de krant The boston globe. Deze gedreven journalisten onthullen een 
grootschalig schandaal van kindermisbruik in de Katholieke Kerk. Voor 
hun berichtgeving over deze zaak ontving de krant in 2003 de Pulitzer-
prijs.
Reserveer snel je gratis plaatsen!
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democra-
tische prijzen.

Vrijdag 24 februari om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

gratis
Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80 of  

uitbalie@kortenberg.be

(De bib en het Welzijnshuis i.s.m. de Provincie Vlaams-brabant)

MOET Mijn KinD nOG LuiSTErEn?  
 Grenzen stellen bij kinderen door Maurits Wysmans 

Kinderen opvoeden is heel leuk en boeiend, maar niet altijd even gemakkelijk. Wat mag een kind wel, wat niet? Elk kind heeft duidelijke grenzen 
nodig, maar bij het ene kind werkt dit gemakkelijker dan bij het andere kind. 
Wat kan je doen als het kind de grenzen niet respecteert? Daarnaast is het niet altijd duidelijk wat we kunnen en mogen verwachten van kinderen. 
Wat kan een kind? Welke verwachtingen zijn te hoog gegrepen? Welke regels kunnen kinderen begrijpen en onthouden in functie van hun ontwik-
kelingsniveau? Hoe kan je positief opvoeden en toch grenzen stellen?

Maandag 13 februari om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

gratis
Doelgroep: ouders

Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80 of  
uitbalie@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR



Alles Kids & A-teens 
Wondere wetenschapswereld 

Kleine professortjes met een veel te grote witte labo-
jas, leren, oude boeken onder een dikke laag stof, 
proefbuisjes in verschillende groottes en maten, dam-
pende rook, pruttelende sapjes in allerlei kleuren, een 
teletijdmachine, hardwerkende en geconcentreerde 
laboranten op weg naar de nieuwste uitvinding van de 
eeuw… Een gloednieuw laboratorium werd op speel-
plein Alles Kids opgericht. Kom jij mee uitvinden en 
ontdekken? Trek zelf je labojas aan, zet je beschermbril 
op en kom mee naar Technopolis. 

• Maandag 27 februari – vrijdag 3 maart 
Uitstap naar Technopolis op donderdag 2 maart 

• iedere werkdag van 9 tot 16 u. 
• Opvang 7.30 tot 9 u. – 16 tot 17.30 u. 
• Alles Kids: geboortejaren 2005 tot en met 2011
• A-teens: geboortejaren 2002 tot en met 2004 
• Sporthal Colomba 
• € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag 

(Dienst Vrije Tijd)

acTiviTEiTEn KrOKuSvaKanTiE 

Als de schooldeuren gesloten zijn, neemt de vakantiewer-

king van de gemeentelijke vrijetijdsdienst het roer in handen. Hieronder 

vind je een overzicht van de vakantie-initiatieven die de vakantiewer-

king in petto heeft.

GEMEENTEBESTUUR

Legende

kleuters kids tieners

Grabbelpas Professor Experimenteros 

Wetenschappelijk onderzoek en fascinerende experi-
mentjes, dat staat er vandaag op de planning! Kom 
professor Experimenteros helpen en ontdek wat je 
allemaal met elektriciteit kan doen, maak reuzezeep-
bellen en maak een raket met een ballon. Je bouwt de 
proefjes zelf op en test ze uit. als je graag verbazingwekkende experi-
menten wil zien, dan is deze activiteit iets voor jou. 

• maandag 27 februari van 9 tot 16 u. 
• Opvang 7.30 tot 9 u. – 16 tot 17.30 u.
• geboortejaren 2005 tot en met 2009
• Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids aan sporthal Colomba
• gC Colomba
• € 8 

ZAP Lichtgraffiti 
Lichtgraffiti is een nieuwe trend, zou je denken. mis 
poes! al in 1940 experimenteerden Pablo Picasso en 
Henri Matisse er duchtig op los met licht en sluitertijd! 
in deze tijden waarin ‘old fashioned’ een compliment is 
geworden, dompelen we je onder in deze retrohype! 
We werken een scenario uit, tekenen met lichtbronnen en fotograferen. 
Het eindresultaat is een sjiek verhaal met special effects!
• Dinsdag 28 februari van 13 tot 16 u. 
• geboortejaren 2002 tot en met 2004 
• OC Berkenhof 
• € 8 
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Voorleesnamiddag en knutselen  
Klop, klop, klop!

De gordijntjes gaan open en de poppenkast gaat 
beginnen. Laat je verrassen door de poppen, hun 
stemmen en hun verhalen. En wat gaan we daarna 
knutselen? Tja, om dat te weten, zal je moeten komen. 
Eerst kijken we naar spannende poppenkastverhaaltjes 
om daarna zelf aan de slag te gaan.

• Woensdag 1 maart – voorlezen van 14 tot 14.30 u., vervolgens 
knutselen tot 15 u.

• geboortejaren 2009 tot en met 2013
• Bibliotheek Kortenberg
• gratis, inschrijven niet nodig

Carnaval in de Bib 
Cowboys en indianen

Met het oog op carnaval kan je je in de Bib een middag 
indiaan of cowboy voelen. Luister mee naar een span-
nend verhaal en laat daarna zien wat je kan als lasso-
werper of spoorzoeker. Of knutsel je liever een totem-
paal of een stoere sheriff-ster in elkaar? Het kan 
allemaal, dus doe mee! 

• Dinsdag 28 februari om 14 u.
• geboortejaren 2009 tot en met 2013
• Bibliotheek Kortenberg
• gratis, kinderen dienen vergezeld te worden door een volwassene
• Inschrijven 02 755 22 80 – uitbalie@kortenberg.be

Filmnamiddag  
13.30 u. Verenkoning (7+) 

Johan woont met papa op een boot. Ver weg op zee 
houden ze zich schuil voor de verenkoning, een vrese-
lijk monster dat Johans moeder heeft meegenomen. Op een dag is 
Johan alleen op het schip wanneer hij op de boordradio een noodop-
roep hoort: de verenkoning is in de buurt! Johan grijpt zijn kans. Kan hij 
eindelijk zijn moeder op het spoor komen? Het begin van een span-
nende reis naar het rijk van de verenkoning, een magische en onbe-
schrijflijke plek…

• Woensdag 1 maart om 13.30 u.
• Vanaf geboortejaar 2009
• OC Berkenhof
• € 4 / € 3 voor leden van de gezinsbond (prijs per film, inclusief hapje 

en drankje na afloop). betaling ter plaatse.
• Inschrijven 02 755 22 80 – uitbalie@kortenberg.be

Inschrijven voor de krokusvakantie-activiteiten doe je via www.kortenberg.grabbis.be, maar voor de activiteiten in de Bib en de filmnamid-
dagen schrijf je in via uitbalie@kortenberg.be. 
Om alles vlot te laten verlopen maak je best op voorhand al een gezinsaccount aan.
alle info op www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Vakantieaanbod), vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 85

Filmnamiddag  
15.30 u. Casper en Emma – Beste vriendjes 
(4+) 

Emma is bijna jarig. Ze wordt vijf. Wat ze het liefste wil 
voor haar verjaardag is een hond. Maar of ze die zal 
krijgen...? Intussen ziet Casper, net zo oud als Emma, er 
heel erg tegenop om voor het eerst naar school te 
gaan. Daar maakt hij kennis met Emma. Ze hebben 
allebei een knuffel bij zich. De twee kinderen sluiten 
direct vriendschap. En hun knuffels ook! 
Heel charmante noorse kinderfilm waarin zowel kinderen als ouders 
zichzelf zullen herkennen.

• Woensdag 1 maart om 15.30 u.
• Vanaf geboortejaar 2012
• OC Berkenhof
• € 4 / € 3 voor leden van de gezinsbond (prijs per film, inclusief hapje 

en drankje na afloop). betaling ter plaatse.
• Inschrijven 02 755 22 80 – uitbalie@kortenberg.be
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(KH De Verbroedering erps-Kwerps)

KaaS- En WijnavOnD

Lekkere kaas,
heerlijke wijn, 
superlekkere pensen met appelmoes,
een bekoorlijk zaaltje, 
een aangenaam concert door het instaporkest Jeugd Verbroedert, duet-
jes en triootjes door de charmante leerlingen van het 2de en 3de jaar.
Kortom, een mix van elementen die je zeker kunnen verleiden tot een 
avondje uit.

Vanaf 18 u. ben je meer dan welkom om te genieten van de overheer-
lijke spijzen en een gezellige babbel te slaan met vrienden en kennis-
sen. 

Je aanwezigheid zal de avond meer dan geslaagd maken.

Zaterdag 4 februari om 18 u.
OC De Zolder

Info: www.verbroedering.be of info@verbroedering.be 

(vtbKultuur Kortenberg)

100 jaar DE STijL, van MOnDriaan TOT 
DuTcH DESiGn 
Lezing door prof. dr. Tamara Ingels

naast Theo van Doesburg sluiten beroemde kunstenaars als Piet mon-
driaan, bart van der Leck en architect gerrit rietveld zich aan bij De Stijl. 
Het gelijknamige tijdschrift onder redactie van Van Doesburg stelt vra-
gen over de principes van schoonheid en functionaliteit, en de balans 
tussen ‘hou het simpel’ en de realiteit, dynamiek en energie van het 
ware leven. Met name de strikt geometrische werken van Mondriaan 
zijn uitgegroeid tot internationale iconen.
De mentaliteit om vernieuwing op een toegankelijke manier toe te pas-
sen in de samenleving – optimistisch, onconventioneel en met humor 
– komt ook terug in het werk én de werkwijze van wereldberoemde 
nederlandse designers als Piet Hein eek, maarten baas, Daan roose-
gaarde en Joris Laarman.

 
 

Vrijdag 3 februari van 20 tot 22 u. 
8 euro, leden betalen 7 euro 

OC Berkenhof  
info en inschrijven: 0475 31 57 29, guido.craps@vtbkultuur.be of 

www.vtbkultuur.be/kortenberg
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(Vrije basisschool erps-Kwerps)

KLEuTErDaG MaTEr DEi
Ben jij geboren in 2015? 
Dan nodigt de Vrije basisschool Mater Dei je graag uit, samen met 
mama en papa, om de school een bezoekje te brengen. De kleuterjuffen 
zetten hun klasdeuren open. Kom zeker eens een kijkje nemen! 

Zaterdag 18 februari tussen 10 en 12 u. 
Inschrijvingsdata: zie www.materdei-ek.be 

info: info@vbs-erps-kwerps.be of 02 759 65 33 

(Femma Kortenberg)

KOKEn vOOr ELKE DaG : WOrKSHOP fuSiOn KOKEn 

Fusion klinkt misschien als een ingewikkelde keuken, maar eigenlijk is het niets meer dan het com-
bineren van stijlen uit verschillende keukens. 
De fusiontrend is ontstaan uit een mengeling van wereldsmaken en kooktechnieken. Ingrediënten, 
kruiden, specerijen, kooktechnieken en tradities uit ten minste twee keukens worden samenge-
bracht om zo een nieuw gerecht te creëren.
De gerechten ontstaan vaak door meegenomen recepten van migranten, die ze introduceren in hun 
nieuwe thuisland. Ze worden al dan niet geleidelijk aangepast aan de smaakvoorkeuren van het 
nieuwe woonland.
Maar ook de invloed van vakantiegerechten die tot experimenten leiden, kunnen een mooie 
 versmelting geven van Oost en West, noord en Zuid. in de workshop of cursus kijken we met dit thema over onze grenzen en mixen we wereldsma-
ken, kooktechnieken, ingrediënten en gerechten uit verschillende keukens.

Woensdag 8 februari om 19.30 u.
OC Berkenhof – Ontmoetingszaal

inschrijven: femma.kortenberg@gmail.com of 02 759 96 64 
12 euro, leden betalen 8 euro. bedrag storten op femma-rekening be11 7343 4922 3348 vóór 1 februari

(curieus Kortenberg i.s.m. de bib)

ELKE DaG anGST: DE TErrEur van  
DE v-BOMMEn OP BELGië 
Lezing door Pieter Serrien

De onaangekondigde, wrede V-bommenterreur (juni 1944 tot maart 
1945) zorgde voor een permanente angst en kostte het leven aan onge-
veer 9000 belgen. Historicus Pieter Serrien verweeft tientallen getuige-
nissen tot een beklijvend verhaal. De slachtoffers krijgen een stem, 
maar ook de geallieerde militairen die de V1’s wilden neerhalen, de 
gevangenen in het kampencomplex Dora en de Duitse daders.

Donderdag 9 februari om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

5 euro
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Gemeentelijke basisschool De boemerang)

WELKOM OP DE jaarLijKSE  rESTauranTDaG!

Op zaterdag 18 februari organiseert basisschool De Boemerang uit Meerbeek in samenwerking met de ouders 
de jaarlijkse restaurantdag in OC Atrium te Meerbeek.
je kan zowel ‘s middags als ‘s avonds komen genieten van versbereide pasta’s en lekkernijen. er is een ruime keuze 
in huisbereide voor-, hoofd- en nagerechten. 
Voor de kinderen wordt een animatieruimte voorzien. 
Iedereen welkom! 

Zaterdag 18 februari vanaf 11.30 of 17 u.
OC Atrium

Meer info op www.deboemerang.info en op de facebookpagina. 

(lions club Kortenberg)

GEniETErSWEEKEnD, HiErvOOr KOM jE uiT jE ZETEL!
De tweede editie van het genietersweekend van Lions Club Kortenberg brengt naast leder, 
kunst en wijn dit jaar ook chocolade op het voorplan. Een extra ingrediënt om het genieten 
te vervolledigen.
Ook dit jaar staat dit evenement weer in het teken van een warmer Kortenberg en gaat de 
opbrengst van de verkoop van kunst, wijn en chocolade integraal naar sociale en educa-
tieve projecten in de gemeente. 
Tijdens je bezoek aan het genietersweekend kan je hierover meer vernemen.
Ook dit jaar zijn er weer zes kunstenaars die hun werken tentoonstellen:
- Leon De borger: aquarel & cartoons
- Lena Filanea: juwelen
- Filip Leemans: kunstschilder 
- Christine Morren: kunstschilder
- jef Van grieken: grafiek
- Linda Vermeiren: kunstschilder
Daarnaast zal ‘reen Sweets & Treats’ ook van de partij zijn en zullen reen en Luc je laten kennismaken met de wondere wereld van chocolade.
Ook biedt Lions de mogelijkheid om enkele geselecteerde zomerwijnen en cava te proeven en onmiddellijk mee te nemen.
Dit alles vindt plaats in het aangename kader van Stolz meubelen, waarbij Koen en Hendrik je graag een inkijk geven in het herkennen en beoorde-
len van ledersoorten aan de hand van enkele workshops.
Zoals je merkt, de ideale mix om even te komen en te genieten!
Op zaterdag 18 februari kan je vanaf 17 u. terecht voor de vernissage en de officiële opening door burgemeester Chris Taes om 19.30 u.
Op zondag 19 februari zijn de deuren open tussen 10 en 18 u.
Dit evenement is daarenboven de ideale gelegenheid om de aftrap te geven van een feestjaar, waarin het honderdjarig bestaan van Lions Internati-
onal wordt gevierd.

Zaterdag 18 en zondag 19 februari
Stolz meubelen, Leuvensesteenweg 80 te Kortenberg

Info: www.lionskortenberg.be of lionskortenberg2@gmail.com 
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(Jump-up vzw)

rOPESKiPPinGcLuB juMP-uP vZW PrESEnTEErT: ‘WHiTE rOPES’
Iedereen is van harte welkom op de show waar 240 ropeskippers met 
hun springtouwen weer een geweldig spektakel brengen.
Je ziet er eenvoudige oefeningen in een enkel touw, maar vooral 
 ingewikkelde creaties in meerdere touwen, lange touwen, blokjestou-
wen en noem maar op.
Kom, kijk en geniet van deze 11de show!

Zaterdag 18 februari om 19 u. en zondag 19 februari om 14.30 u.
gC Colomba

Tickets in voorverkoop: volwassenen 10 euro, kinderen van 3 tot 12 jaar 6 euro. Aan de kassa kosten de kaarten 2 euro meer.

(GrOS Kortenberg, Oxfam Wereldwinkel Kortenberg, 
 Kerkfabriek Kortenberg, Dekenaat Kortenberg,  
Samen tegen armoede, Fair Trade Kortenberg…)

OuDE MuZiEK vOOr jOnGE MEnSEn
Benefietconcert ten voordele van Stapke in de wereld

Het Antwerps koor Melpomene schenkt op zondag 19 februari om 15 u. in de 
 Kortenbergse Onze-Lieve-Vrouwkerk een benefietconcert aan ‘Stapke in de wereld’, een 
welzijnschakel uit onze streek. Dit concert wordt georganiseerd door grOS Kortenberg 
(gemeentelijke raad van Ontwikkelingssamenwerking) onder meer in samenwerking 
met Oxfam Wereldwinkels, kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg, het dekenaat 
Herent, ‘Samen tegen armoede’, fair Trade Kortenberg, en anderen. De inkom bedraagt 
tien euro. uw ingang laat u toe nadien nog een (h)eerlijk glaasje te drinken.

Oude muziek
Melpomene is een Antwerps koor met jarenlange ervaring in sacrale renaissancemuziek. 
Het koor brengt net voor het begin van de vasten 2017 dit bijzondere concert, allicht de 
eerste ‘passie’ van het jaar. Dirigent jan melaerts opteerde voor een programma  opgebouwd 
rond het thema ‘Das Leiden’. Centraal hierin staat een a capella Johannespassie uit 1631 van 
een prominente Praagse kapelmeester, Christoph Demantius.

voor jonge mensen
‘Stapke in de wereld’ is een Welzijnsschakel uit Herent die kwalitatieve vakanties en leuke uitstappen organiseert tegen een betaalbare prijs. er zijn 
moeder-kindvakanties met kinderen van 0 tot 6 jaar, kinderkampen voor lagere schoolleeftijd, fietskampen voor tieners, fietstochtjes en fietsateliers 
voor jongeren, een Roma-meidenkamp ...

Zondag 19 februari 2017 om 15 u. 
Onze-Lieve-Vrouwkerk, Kloosterstraat te 3070 Kortenberg

10 euro met inbegrip van een (h)eerlijk drankje 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de UiTbalie
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(vtbKultuur Kortenberg)

SyDnEy & THE BLuE MOunTainS 
Beeldreportage door Joris De Voogt

joris De Voogt, reisjournalist voor de krant Het Laatste nieuws, verkende een 
stukje van australië. Hij projecteert zijn reportagefoto’s en vertelt er verhalen 
bij. naar onze tegenvoeters op aarde vliegen is een fikse verplaatsing, maar 
de trip loont de moeite. In Australië gaat een nieuwe wereld open. De cul-
tuur en de natuur zijn ongemeen boeiend en de bevolking leeft relax onder 
de zon. ‘no worries, mate’ is de nationale uitroep. 

• Sydney, puur cultuur en historische architectuur tussen de wolken-
krabbers. 

• Sydney Harbour Bridge Climb, ruim 1.400 trappen omhoog en omlaag!
• Sydney Opera House, icoon van de 20ste-eeuwse architectuur. 
• Van Bondi Beach tot Festival Village, er valt altijd iets te beleven. 
• The Blue Mountains, puur natuur en ongerepte, imposante berglandschappen op nauwelijks 100 km van Sydney. 
• geschiedenis en cultuur van de aboriginals, al 14.000 jaar de lokale bewoners. 
• Didgeridoo spelen en boemerangs gooien, niet zo makkelijk als het lijkt. 
• Oog in oog met mama en kindje kangoeroe in de natuur, een bijzondere ontmoeting.

Vrijdag 24 februari van 20 tot 22.15 u. 
OC Berkenhof  

6 euro, leden betalen 5 euro 
info: 0475 31 57 29, guido.craps@vtbkultuur.be of www.vtbkultuur.be/kortenberg

Jaks !
 

(Scouts Kortenberg)

Smikkelen en Smullen bij de ScoutS

Een stevige hap voor een zaterdagavondje uit? Of een zondagmid-
dag lekker lang tafelen zonder je zorgen te maken over de afwas? 
De leiding van Scouts & Gidsen Kortenberg en de Scoutsvrienden 
maken het mogelijk!

Op zaterdag 11 en zondag 12 februari ben je welkom op hun 
restaurantdagen in OC Berkenhof. Geniet er van steak-friet, heerlijk 

stoofvlees of de beste balletjes in tomatensaus van de wereld. Zij 
zorgen voor alles, jij schuift je voetjes gewoon onder tafel!

 
 
 

Zaterdag 11 februari van 17 tot 21 u.  
Zondag 12 februari van 11.30 tot 14 u.  

OC Berkenhof 
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Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.uiTinKortenberg.be en in de uiTagenda op 
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.

Wanneer Wat Organisator Waar info

woe 01/02/17 van 
14:00 tot 15:00 

Voorleesuurtje met knutselen De Bib De Bib gratis, bibliotheek@kortenberg.be,  
02 755 22 90

woe 01/02/17 van 
19:30 tot 22:30 

Kookles Marokkaans KVLV Meerbeek Parochiezaal,  
Sint-Antoniusstraat 7, 
Meerbeek

kvlv.meerbeek@yahoo.com, 02 759 96 15

do 02/02/17 van 
18:00 tot 20:30  

Bloed geven Rode kruis Kortenberg Parochiezaal, 
Annonciadenstraat 17, 
Everberg

http://kortenberg.rodekruis.be,  
nelly_410@hotmail.com

do 02/02/17 van 
19:30 tot 22:30 

Tomaten van A tot Z Velt gC Colomba € 3,  
http://velt.be/activiteiten/tomaten-van-a-tot-z

vrij 03/02/17 van 
20:00 tot 22:00 

100 jaar De Stijl, van Mondriaan 
tot Dutch Design, lezing door 
prof. dr. Tamara Ingels

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof € 8, leden € 7, kortenberg@vtbkultuur.be,  
02 759 84 66,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg.be

za 04/02/17 De Lustige Boer,  
bijwonen operette

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: OC Berkenhof € 45, leden € 41, kortenberg@vtbkultuur.be, 
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/
kortenberg.be

za 04/02/17 om 
18:00 

Kaas- en Wijnavond KH De Verbroedering Erps-Kwerps OC De Zolder info@verbroedering.be, www.verbroedering.
be

zo 05/02/17 van 
14:00 tot 18:00 

Wafel- en pannenkoekenbak Samana (Ziekenzorg) everberg Parochiezaal, 
Annonciadenstraat 17, 
Everberg

02 759 96 15, jacques.callewaert@telenet.be

zo 05/02/17 van 
09:30 tot 12:00  

Ochtendwandeling 10 km te 
Kortenberg

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

zo 05/02/17 van 
11:00 tot 13:30 

Theater: Er waren eens...  
4 paar rode schoentjes

gezinsbond meerbeek OC Atrium € 6, 02 757 09 21,  
arnalsteen.dehaes@gmail.com

ma 06/02/17 van 
09:00 tot 12:00

Leren werken met uw tablet 
of iPad

Dienstencentrum Lokaal Harmonie,  
OC Berkenhof

Ook nog op 13 en 20/02/17. € 30, 
inschrijven via dienstencentrum@kortenberg.be 
of 0491 996 224

di 07/02/17 van 
13:30 tot 15:30 

Stress en zijn tegengif Dienstencentrum OC Berkenhof gratis, inschrijven gewenst via 
dienstencentrum@kortenberg.be of  
0491 996 224

di 07/02/17 om 
20:00

Vormingsavond: Onze 
kinderen veilig online

De Bib De Bib gratis, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

woe 08/02/17 om 
19:30 

Koken voor elke dag :  
Fusion koken

Femma Kortenberg OC Berkenhof € 12, leden € 8, 02 759 96 64,  
femma.kortenberg@gmail.com

do 09/02/17 van 
10:15 tot 12:00 

Picasso. Sculpturen, gegidst 
bezoek

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: Station Kortenberg € 25, leden € 22,  
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66, 
www.vtbkultuur.be/kortenberg.be

do 09/02/17 van 
20:00 tot 22:00 

Elke dag angst: De terreur van 
de V-bommen op België

Curieus Kortenberg De Bib € 5, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

do 09/02/17 om 
20:00

Infosessie: Met de kippen op 
stok

Milieudienst Zaal Blauwgrond, 
Administratief Centrum

gratis, inschrijving gewenst via milieu@
kortenberg.be of 02 755 22 18
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za 11/02/17 om 
17:00  
zo 12/02/17 van 
11:30 tot 15:00 

Restaurantdagen Scouts en gidsen Kortenberg OC Berkenhof www.scoutskortenberg.be

za 11/02/17 om 
17:00 

Kindercarnaval Ouderverenigingen De Klimop en Mater 
Dei, Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps vvk € 3, € 5,  
www.deklimop.net, www.materdei-ek.be

zo 12/02/17 van 
09:25 tot 17:00 

Dagtocht 22 km te Vertrijk Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: Dr. V. De Walsplein 0473 190 126, www.witlooftrekkers.be 

ma 13/02/17 om 
20:00

Voordracht: Moet mijn kind 
nog luisteren? 

De Bib en het Welzijnshuis i.s.m. Provincie 
Vlaams-Brabant 

De Bib gratis, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

do 16/02/17 van 
19:30 tot 22:30 

Kruideninfosessie: Kruiden 
van overal

Femma Erps-Kwerps OC De Zolder € 15, leden € 10, 02 759 85 25,  
kpt@skynet.be

vrij 17/02/17 van 
16:00 tot 19:00 

Kijk- en opendeurdag 
kleuterschool 

bSgO! Hertog jan bSgO! Hertog jan, 
Kerkhoflaan 28, Kortenberg

www.hertogjan.be

za 18/02/17 van 
11:30 tot 13:30  en 
van 17:00 tot 21:00 

Jaarlijkse restaurantdag Oudercomite basisschool De Boemerang OC Atrium www.deboemerang.info

za 18/02/17 van 
17:00 tot 22:00  zo 
19/02/17 van 
19:00 tot 18:00 

genietersWeek-end – 
Hiervoor kom je uit je zetel!

Lions Club Kortenberg Stolz meubelen, 
Leuvensesteenweg 80, 
Kortenberg

lionskortenberg2@gmail.com,  
www.lionskortenberg.be

za 18/02/17 van 
10:00 tot 12:00 

Kijk-In kleuterschool Vrije basisschool Mater Vrije basisschool Mater Dei, 
Engerstraat 10, Erps-Kwerps 

info@vbs-erps-kwerps.be, 02 759 65 33, 
www.materdei-ek.be

za 18/02/17 om 
19:00   
zo 19/02/17 om 
14:30 

Ropeskippingshow: White 
Ropes

Jump-up vzw gC Colomba € 12, info@jump-up.be, www.jump-up.be

za 18/02/17 van 
11:30 tot 15:00  za 
18/02/17 van 
17:00 tot 21:00 

Edelweis Paella-Fiesta Edelweis Erps-Kwerps OC De Zolder € 15, bestuur.edelweis@3071.be, www.
edelweis.3071.be

zo 19/02/17 van 
10:00 tot 12:00 

Peuterborrel Basisschool de Klimop Erps-Kwerps Basisschool de Klimop, 
Kwerpsebaan 249, erps-Kwerps

www.deklimop.net

zo 19/02/17 van 
15:00 tot 17:00 

matineeconcert nationaal 
Orkest van België

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: Station Kortenberg € 19, leden € 17, kortenberg@vtbkultuur.be, 
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/
kortenberg.be

zo 19/02/17 van 
14:30 tot 18:00 

Kindercarnavalfeest Turnkring DKS Meerbeek OC Atrium € 5, turnkring@dekrakendespieren.be,  
0476 26 23 94

zo 19/02/17 van 
09:30 tot 12:00 

Ochtendwandeling 8 km te 
Moorsel

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: Dr. V. De Walsplein 0472 910 895, www.witlooftrekkers.be

zo 19/02/17 om 
15:00

Oude muziek voor jonge 
mensen: allicht de eerste 
passie

grOS Kortenberg i.s.m. verschillende 
verenigingen

O-L-Vrouwkerk, 
Kloosterstraat, Kortenberg

02 253 47 21, patrick.maervoet@skynet.be

di 21/02/17,  woe 
22/02/17, do 
23/02/17 van 
19:30 tot 22:30 

Bloemschikken Die Blomme OC Berkenhof miafransen@telenet.be, 02 759 43 34

di 21/02/17 van 
20:00 tot 22:00 

Sicilië, cultuurgeschiedenis 
van Sicilië, lezing door prof. dr. 
Jan Vaes

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof € 9, leden € 8, kortenberg@vtbkultuur.be,  
02 759 84 66,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg.be
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do 23/02/17 Bloemschikken KVLV Meerbeek OC Atrium kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 23/02/17 van 
13:45 tot 17:45   

Dansnamiddag voor senioren Senioren adviesraad Kortenberg i.s.m. 
gemeentebestuur

gC Colomba gratis, 02 755 22 86, www.kortenberg.be

vrij 24/02/17 van 
20:00 tot 22:15 

Sydney & The blue mountains, 
beeldreportage

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

vrij 24/02/17 om 
20:00

film in de bib: ‘Spotlight’ De Bib De Bib gratis, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

za 25/02/17 van 
07:45 tot 19:00 

Monumentenuitstap vtbKultuur Kortenberg Vertrek: OC Berkenhof € 40, leden € 36, kortenberg@vtbkultuur.be, 
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/
kortenberg.be

zo 26/02/17 van 
10:15 tot 12:00 

Picasso. Sculpturen, gegidst 
bezoek

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: Station Kortenberg € 25, leden € 22, kortenberg@vtbkultuur.be, 
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/
kortenberg.be

zo 26/02/17 van 
13:15 tot 17:30 

Brabantwandeling 14 km te 
Bonheiden

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

van 27/02/17 tot 
03/03/17 

Alles Kids: Wondere 
wetenschapswereld

Jeugddienst gC Colomba www.kortenberg.be

ma 27/02/17 van 
09:00 tot 16:00 

grabbelpas: professor 
Experimenteros

Jeugddienst gC Colomba www.kortenberg.be

di 28/02/17 van 
13:00 tot 16:00 

ZaP: Lichtgraffiti Jeugddienst OC Berkenhof www.kortenberg.be

di 28/02/17 van 
20:00 tot 22:30 

rioja, wijn(proef)avond vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof € 31, leden € 28, kortenberg@vtbkultuur.be, 
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/
kortenberg.be

di 28/02/17 om 
14:00

Carnaval: Cowboys en 
indianen

De Bib De Bib gratis, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

aDreSSen

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

Sporthal en gC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

OC Oud gemeentehuis
gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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ann vannerem (cD&v)
Hofstraat 97, 
3070 Kortenberg
0487 33 18 56
ann.vannerem@kortenberg.be

Bevoegdheden: cultuur, toerisme, sport, bibliotheken, archief

Harold vanheel (nva) 
(lid politieraad) 
Everslaan 28, 3078 Everberg
0486 85 36 51
harold.vanheel@kortenberg.be

Bevoegdheden: financiën, jeugd en Vlaamse aangelegenheden

alexandra Thienpont (cD&v)
Stationstraat 6, 3070 Kortenberg
0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be

 
OCMW-Voorzitter en schepen bevoegd voor sociaal beleid

ScHEPEnEn

Bart nevens (nva) (lid politieraad) 
Prins van Everbergstraat 6, 
3078 Everberg
0487 33 18 57
bart.nevens@kortenberg.be 

Bevoegdheden: openbare werken, ruimtelijke ordening, monumenten-
zorg, onderhoud van gebouwen, wegen en waterlopen, groendienst

Kristien Goeminne (cD&v)
Kwikstraat 38, 
3078 Everberg
0487 33 18 55
kristien.goeminne@kortenberg.be

Bevoegdheden: grond- en woonbeleid, natuurbehoud en leefmilieu, 
afvalbeleid, landbouw, senioren, ontwikkelingssamenwerking, gezin, 
welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid, kinderopvang (zonder 
voor- en naschoolse kinderopvang), dierenwelzijn

Sabine Ledens (nva)
Sijsjeslaan 38a, 
3078 Everberg
0486 85 36 50
sabine.ledens@kortenberg.be

bevoegdheden: onderwijs (inbegrepen voor- en naschoolse kinderop-
vang), lokale economie en personeelsbeleid

Gemeentebestuur Kortenberg
BurGEMEESTEr

chris Taes (cD&v)
(lid van het politiecollege en van de politieraad) 
Bruulstraat 32, 3071 ErpsKwerps
0487 33 18 53 
chris.taes@kortenberg.be

Bevoegdheden: algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid, brandweer, burgerzaken, kerkfabrieken, mobiliteit, informatie en 
 communicatie
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Silke Cuypers (grOen)
Diestbrugstraat 32, 3071 Erps-Kwerps 
silke_cuypers@hotmail.com

0485 36 71 39

roger broos (sp.a) (lid politieraad) 
Eekhoornstraat 1, 3070 Kortenberg 
broos@scarlet.be

0475 23 16 58

marinus van greuningen (KnV)
Vierhuizenstraat 40, 3070 Kortenberg 
marinus.van.greuningen@telenet.be

0498 98 33 15

LEDEn raaD vOOr MaaTScHaPPELijK  WELZijn 
(OcMW)
alexandra Thienpont (voorzitter) (CD&V)
Stationstraat 6, 3070 Kortenberg 
alexandra.thienpont@kortenberg.be

0486 85 36 52

Svenja roevens (CD&V)
Parkstraat 69, 3070 Kortenberg
svenja.roevens@kortenbergcdenv.be

0497 43 62 71

marleen Poels (CD&V)
Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg
marleen.poels@kortenbergcdenv.be

02 759 67 93

Hendrik Trappeniers (CD&V)
Rosbergstraat 13, 3078 Everberg
hendrik.trappeniers@kortenbergcdenv.be

0477 66 17 55

michel bullen (n-Va)
Achterenbergstraat 56, 3070 Kortenberg
michel.bullen@n-va.be

0475 50 69 66

Hilde noppen (n-Va)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg
hilde.noppen@n-va.be

02 759 55 84

Chris Wynants (n-Va)
Populierenlaan 24, 3070 Kortenberg
chris.wynants@n-va.be

0475 68 47 49

elke Schillebeeckx (grOen)
Kerkstraat 19, 3070 Kortenberg
elkeschillebeeckx@hotmail.com

0473 65 58 20

Peter Sommereyns (KnV) 
Vinkenlaan 28, 3078 Everberg
peter.sommereyns1@telenet.be

0495 54 24 44

Luc maes (Open Vld)
Frans Mombaersstraat 123, 3071 Erps-Kwerps 
luc.maes26@telenet.be

0474 97 83 20

Lia Vandeven (Open Vld)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps
lia.vandeven@telenet.be

0497 42 38 77 

GEMEEnTEraaDSLEDEn
rené De becker (CD&V) (lid politieraad) 
Leuvensesteenweg 799, 3071 erps-Kwerps 
rene.de.becker@kortenbergcdenv.be

0496 86 66 64

julia De Coster (CD&V) (lid politieraad)
Vogelenzangstraat 128, 3070 Kortenberg 
julia.de.coster@kortenbergcdenv.be

02 759 55 66

francis Peeters (CD&V) (lid politieraad) 
Kammestraat 14, 3071 Erps-Kwerps 
francis.peeters@kortenbergcdenv.be

0473 88 61 54

myriam Van Tricht (CD&V) 
Frans Mombaersstraat 34, 3071 Erps-Kwerps 
myriam.van.tricht@kortenbergcdenv.be

0485 35 97 97

maria adriaensen (CD&V) 
burgemeester Van Kelfstraat 9, 3078 meerbeek 
maria.adriaensen@kortenbergcdenv.be

02 759 52 21

melody Debaetselier (n-Va)
Burgemeester Van Kelfstraat 21, 3078 Meerbeek 
melody.debaetselier@n-va.be

0493 61 13 76

Tom jespers (n-Va)
Kouterstraat 44, 3071 Erps-Kwerps 
tom.jespers@n-va.be

0486 96 74 10

jana nevens (n-Va)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg 
jana.nevens@n-va.be

0478 75 54 00

ilse De Kée (n-Va)
dekeeilse@gmail.com 0486 50 67 09

Stef ryckmans (Open Vld) (lid politieraad) 
Leuvensesteenweg 389, 3070 Kortenberg 
stef@ryckmans.be

0485 30 31 97 

Lia Vandeven (Open Vld)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps 
lia.vandeven@telenet.be

0497 42 38 77 

ann Van de Casteele (Open Vld) 
Engerstraat 67, 3071 Erps-Kwerps 
ann_vdc@hotmail.com

0475 45 05 61

Willy Trappeniers (Open Vld) 
Kiewitstraat 22 bus 2, 3070 Kortenberg 
tw@telenet.be

0495 51 82 55

mia Vandervelde (grOen) 
Hertog Jan II laan 15, 3070 Kortenberg 
vanderveldemia@hotmail.com

02 759 48 42

mia brumagne(grOen)
Rechtestraat 42, 3071 Erps-Kwerps 
mia.brumagne@telenet.be

0476 66 85 07
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Contactadres
redactie Zoeklicht/uiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. 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 verschil-
lende verenigingen uit Kortenberg, ilse Dhont, jaan bartholomees en gasparina de Laat

Druk
iPm printing nv, nestor martinstraat 40, 1083 ganshoren
gedrukt op 100% PefC

Praktisch
Het volgende nummer verschijnt rond 1 maart 2017. Alle voorstellen 
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 januari 2017 worden 
ingediend. Voorstellen voor het aprilnummer van Zoeklicht moeten ten 
laatste op 25 februari 2017 worden ingediend.

De volgende redactieraad vindt plaats op 1 februari om 10.30 u. op 
de tweede verdieping van het administratief Centrum. geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactie-
raad willen bijwonen.

Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Onthaal
Elke werkdag:
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 12 u. 

Bibliotheek
maandag: van 10 tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 tot 19 u.
Donderdag: van 10 tot 19 u.
Vrijdag: van 13 tot 19 u.
Zaterdag: van 10 tot 13 u.

Burgerzaken
elke werkdag: van 9 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 11.45 u.

Overige diensten
elke werkdag: van 9 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.

Containerpark
noodbosweg 100
info@ecowerf.be of 02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 tot 16 u.
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd

PWA
info@pwa.be of 02 755 22 97

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
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
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be 02 755 22 86
grondgebiedszaken@kortenberg.be 02 755 22 70
ict@kortenberg.be 02 755 22 49
infrastructuurprojecten@kortenberg.be 02 755 22 76
jeugd@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 
mobiliteit@kortenberg.be 02 755 22 75
ondernemen@kortenberg.be 02 755 22 20
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
reclame@kortenberg.be 02 755 22 53
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sport@kortenberg.be 02 755 22 87
toerisme@kortenberg.be 02 755 22 80
UiTbalie@kortenberg.be 02 755 22 80
webmaster@kortenberg.be 02 755 22 40
wegenengroen@kortenberg.be 02 759 98 28
welzijnshuis@kortenberg.be (OCmW) 02 755 23 20
zoeklicht@kortenberg.be 02 755 22 40

Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor 
Zoeklicht is: 
•   als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de activitei

tenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de uiTdatabank.
be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. andere 
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 januari gebeuren voor het maartnummer en ten 
laatste op 25 februari voor het aprilnummer. 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 web
stek 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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Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
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foto’s: Keenu Hertoghe


