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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 maart: Dierenartsenpraktijk akuut – 02 751 62 60
11-12 maart: Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
18-19 maart: Dr. Iefje Ceulemans – 02 757 60 67
25-26 maart: Dr. Sybille Vankets – 02 720 51 77
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef
daal, Huldenberg, ErpsKwerps, Meerbeek en Everberg
geen wachtdienst in onze gemeente in maart

Pensioenzitdagen
De zitdagen van de Federale Pensioendienst (FPD) zijn geop-
timaliseerd met het oog op een maximale toegankelijkheid. 
Info: www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 
1765.

juridisch advies (eerstelijnsbijstand)
Maandag 6 maart 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 maart: huisvuil en gft
Woensdag 8 maart: oude metalen (op afroep)
Vrijdag 10 maart: snoeihout
Vrijdag 17 maart: huisvuil en gft
Maandag 20 maart: pmd en papier en karton
Woensdag 22 maart: grofvuil (op afroep)
Vrijdag 31 maart: huisvuil en gft

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 13 maart 

gratis fietsgraveren
Woensdag 1 maart, 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 6 fEBruari 2017

• De gemeenteraad nam akte van het overzicht van de 63 positieve 
visums die in het tweede semester van 2016 door de financieel 
beheerder werden verleend. 

• naar aanleiding van het ontslag van Koen Van roey als gemeente-
raadslid stelde de CD&V-fractie een plaatsvervanger aan voor verschil-
lende raadscommissies. Maria Adriaensen zal hem als effectief lid 
vervangen in de raadscommissie financiën, in de raadscommissie 
sport, jeugd, senioren en cultuur en in de raadscommissie die waakt 
over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde 
agentschappen van de gemeente én ad hoc voor specifieke dossiers. 
Maria adriaensen zal Koen Van roey ook vervangen als plaatsvervan-
gend lid voor julia De Coster in zowel de raadscommissie ruimtelijke 
ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit als in de 
raadscommissie sociaal beleid en leefmilieu. Ook in de bibliotheek-
commissie zal Maria adriaensen Koen Van roey vervangen.

• De capaciteitsbepaling voor gemeentelijke basisschool De negen-
sprong in everberg werd bijgesteld. er zullen voortaan maximaal 
25 kinderen per klas zijn, wat concreet betekent dat de capaciteit 
van de lagere school verlaagt van 160 naar 150 kinderen.

• Met het ontslag van fractieleider en gemeenteraadslid Koen Van 
roey (CD&V) wordt in zijn vervanging voorzien bij een aantal inter-
gemeentelijke samenwerkingsverbanden (IgS). rené De Becker 
(CD&V) neemt zijn taken over bij Finilek, Iverlek, De Watergroep en 
Vivaqua. Schepen Kristien goeminne (CD&V) zal het gemeentebe-
stuur in de toekomst vertegenwoordigen bij de IWVB (Brusselse 
waterintercommunale).

• Vanaf 23 februari 2017  treedt de omgevingsvergunning in werking. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft echter gekozen 
om de invoering van de omgevingsvergunning uit te stellen en dit 
uiterlijk tot 1 juni 2017. De koppeling tussen de gemeentelijke dos-
sieropvolgingssoftware en het Vlaamse gegevensuitwisselplatform 
‘Omgevingsloket’ is nog niet klaar. gemeenten zijn daarom tech-
nisch genoodzaakt om te kiezen voor een latere invoerdatum.

 uitstel van de inwerkingtreding is daarom een technische noodzaak. De 
omgevingsvergunning treedt echter wel degelijk op 23 februari 2017 in 

werking voor de projecten waarvoor de vergunning bij de provincie of de 
Vlaamse overheid wordt ingediend. Dit betekent ook dat belastingregle-
menten van deze beide vergunningen niet langer van kracht zullen zijn en 
dat er een nieuw belastingreglement voor de omgevingsvergunning 
diende te worden opgesteld. De gemeenteraad keurde nu dit reglement 
goed voor deze belasting op de aanvragen voor of melding van steden-
bouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten in het kader van een omgevingsvergunning. 

• De gemeenteraad keurde het parkeerbeleidsplan goed. 
• Ter hoogte van de hoofdingang van het Administratief Centrum 

wordt een parkeervak voorzien voor leveringen van goederen en 
voor ceremoniewagens. een vergunning zal nodig zijn om hier te 
mogen parkeren.

• De gemeenteraad nam kennis van het ontwerp van het fietspad in 
het kader van de optimalisatie van de HSt-fietsroute op Kortenbergs 
grondgebied. De verdere uitwerking van de dossiers zal telkens ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij aanvang 
van de aanbesteding.

• Ook volgende punten werden besproken: de voortgang van de actie 
begraafplaatsen, verslagen van de geCOrO op de gemeentelijke 
website, de haalbaarheid van een project als Mechelse Starters in 
Kortenberg, de gemeentelijke cultuur- en sportkampen, andersta-
lige leerlingen, communicatie naar de pers en in Zoeklicht door het 
college over lopende dossiers van de gemeenteraad en de vacant-
verklaring van de functie van gemeentesecretaris.

Volgende gemeenteraad

Maandag 6 maart 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.
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Mobiliteit

Milieu

GEMEENTEBESTUUR
ParKEErBELEiDSPLan GOEDGEKEurD 

Op 6 februari keurde de Kortenbergse gemeenteraad het parkeerbe-
leidsplan goed. In dat parkeerbeleidsplan wordt niet alleen een visie 
ontwikkeld op de manier waarop een dichtbevolkte gemeente als Kor-
tenberg het best omgaat met parkeeruitdagingen, maar worden ook 
concrete oplossingen geformuleerd voor parkeerproblemen die al een 
hele tijd aanslepen.

Het parkeerbeleidsplan, dat door studiebureau Timenco werd opge-
steld in nauw overleg met het gemeentebestuur, gaat uit van het prin-
cipe dat de parkeerbehoefte in eerste instantie moet worden opgevan-
gen op privaat domein. Het is niet de taak van het gemeentebestuur 
om te voorzien in privéparkeerbehoeften. een stedenbouwkundige 
verordening moet daarom in de toekomst de parkeernormen bij nieuw-
bouw en bij verbouwingen verankeren.

Daarnaast blijft er parkeerruimte nodig in de openbare ruimte voor de 
inwoners en bezoekers van de dorpscentra en voor de werknemers van de 
bedrijven die er gevestigd zijn. Omdat de publieke ruimte schaars wordt 
en bescherming verdient, moet omzichtig worden omgesprongen met de 
invulling ervan. niet alleen het aanbod van parkeerplaatsen, maar ook de 
concrete uitvoering van parkeerplaatsen verdient daarom de nodige aan-
dacht. In dat verband legt het parkeerbeleidsplan een duidelijke link naar 
het reeds vroeger goedgekeurde Beeldkwaliteitsplan, waarin de inrich-
tingsprincipes voor de openbare ruimte werden vastgelegd.

De parkeerbehoeften van verschillende doelgroepen werden onder-
zocht: bewoners, werknemers, winkelaars, bezoekers, pendelaars. 
er wordt aandacht besteed aan de verschillende vervoersmodi: fietsers, 
moto’s, auto’s (ook elektrische) en vrachtverkeer.

Monitoring wordt een belangrijk instrument: er zal niet langer ad hoc 
ingegaan worden op iedere individuele vraag, maar er zal gewerkt 
worden aan structurele oplossingen. Op die manier worden de beschik-
bare tijd, mensen en middelen efficiënt ingezet.

Ten slotte werden ook een negental concrete parkeerknelpunten in de 
gemeente in kaart gebracht en werden er oplossing voor geformuleerd. 
Onder meer de parking op het Craenenplein, op het Dr. V. De Walsplein, 
in de Brouwerijstraat, op de Leuvensesteenweg en in de stationsomge-
vingen werden bestudeerd.

Het volledige parkeerbeleidsplan is online beschikbaar op de webstek 
van het gemeentebestuur van Kortenberg (www.kortenberg.be) onder 
de rubriek ‘mobiliteit’ en de subrubriek ‘mobiliteitsplannen’. 

De methodiek die Kortenberg gebruikte bij het opstellen van het par-
keerbeleidsplan is dermate origineel dat het gemeentebestuur reeds 
gevraagd werd een toelichting te komen geven op een studiedag van 
de provincie Vlaams-Brabant.

GEMEENTEBESTUUR
ZWErfvuiLacTiE 2017

Zwerfvuil is klein afval dat vaak nonchalant of zonder er bij stil te staan 
op straat wordt gegooid of wordt achtergelaten in een park of berm, 
zoals sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, 
tickets, papieren zakjes, kranten, tijdschriften, ... Iedereen denkt wel 

eens: ‘Ach, wat is nu 1 kauwgom of 1 blikje?’ Maar zo belanden er wel 
ieder jaar 40 miljoen peuken, 8 miljoen kauwgoms en 2 miljoen blikjes 
naast de vuilnisbak. en dat zorgt ervoor dat onze straten, parken en 
bermen er soms vuil bij liggen.
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Daarom organiseren we ook dit jaar een zwerfvuilactie vanaf zater
dag 11 tot en met zondag 19 maart. 

De bedoeling is dat we met z’n allen het zwerfvuil in het straatbeeld 
van Kortenberg opruimen. De gemeente voorziet hiervoor het nodige 
materiaal dat u vanaf 10 maart kunt ophalen bij de gemeentelijke 
dienst ruimtelijke Ordening/Milieu: speciaal daartoe bestemde witte 
zakken, maar ook een grijper, een veiligheidsvestje en handschoenen 
kan men verkrijgen (zolang de voorraad strekt).

De coördinaten van alle deelnemers die materiaal ontvangen, worden 
geregistreerd. u ontvangt tevens een raamaffiche om uw deelname 
duidelijk te maken en op te roepen tot actie. Om een overzicht te bewa-
ren, vragen we u de (delen van) straten, pleinen of voetwegen die u zal 
opruimen door te geven aan de milieudienst. 

afgedankte elektrische/elektronische apparaten en autobanden mogen 
niet in de zak, maar die mag u er wel naast leggen. De zakken en de 
rest van het zwerfvuil worden door de gemeente opgehaald. Al het 
zwerfvuil wordt gewogen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer info en concrete afspraken: 
duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 22 67

of tijdens de openingsuren aan het loket van de dienst Ruimtelijke 
Ordening/Milieu (ma-vr: 9-12 u., woe: 13-16 u.)

GEMEENTEBESTUUR
STOOKOLiETanKSLaG 2017

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat 
beginnen lekken, zodat ernstige vervuiling kan ontstaan. De kosten 
voor de sanering kunnen dan hoog oplopen.

De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik gesteld is, 
eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd moet worden. 
Indien de verwijdering wegens technische aspecten niet mogelijk is, 
moet de tank gereinigd en opgevuld worden. 

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolie-
tanks te drukken, organiseren een aantal gemeenten samen een stook-
olietankslag. 

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project kunt u dit, 
geheel vrijblijvend, aangeven op het invulformulier via volgende 
link: https://extranet.interleuven.be/tankslag

Indien u niet beschikt over internet neem dan contact op met de milieu-
dienst (02 755 22 18). 

In juni zal er een informatieavond over deze tankslag georganiseerd wor-
den. nadien zult u met de gekozen firma een individueel contract kunnen 
afsluiten. na de uitvoering van de werken zal de firma de vereiste attesten 
van buitengebruikstelling van de tank overmaken aan de inwoner.
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GEMEENTEBESTUUR
GrOfvuiL En OuD ijZEr EnKEL OP afSPraaK

Grofvuil wordt enkel nog ingezameld op afroep. Het wordt opge-
haald op de dagen die terug te vinden zijn op de afvalkalender. Indien u 
grofvuil aan huis wil laten ophalen, moet u hiervoor een afspraak maken 
met ecoWerf via het nummer 0800 97 0 97, ten minste 2 dagen voor de 
dag van de inzameling. Vuilniszakken, bouw- of sloopafval, restafval of 
recycleerbaar huisvuil mogen dus niET buitengezet worden. Let op: 
 ecowerf vraagt een voorrijkost van 25 euro met daarboven nog een extra 
bedrag, afhankelijk van het type afval dat wordt buitengezet. ecowerf 
deelt de totaalprijs mee wanneer u de afspraak maakt.

Voor oud ijzer worden er eveneens aparte ophalingen voorzien die door 
decophaaldiensten van ecoWerf gebeuren. alle voorwerpen van oud 

ijzer mogen buitengezet worden, maar mogen max. 30 kg wegen en 
1 m³ groot zijn. Zakken gevuld met oud ijzer worden zeker niet meege-
nomen. Ook deze worden nog enkel ingezameld op afroep, op 
dezelfde wijze als voor grofvuil. Oud ijzer wordt volledig gratis opge-
haald.

De voorwerpen moeten om 7 u. ‘s morgens buiten staan aan de straat-
kant en ze mogen de voorbijgangers niet hinderen. De ophalingen zelf 
kunnen tot 19 u. ‘s avonds gebeuren.

Het oud ijzer mag dus niet meer met het grof huisvuil worden meege-
geven.

GEMEENTEBESTUUR
infOavOnD: POTvErSE GrOEnTEn uiT uW EiGEn MiniMOESTuin

Hebt u een kleine tuin of een klein terras? Droomt u volop van een 
eigen moestuin vol verse groenten? Hoelang duurt het om eigen, 
gezonde groenten te oogsten?
Alle aspecten verbonden aan het minimoestuinieren komen aan bod 
tijdens een infoavond op donderdag 16 maart om 20 u. na deze 
kennismakingscursus bent u gewapend met alle nodige kennis om zelf 
aan de slag te gaan. 

een bloempot vol radijsjes op uw vensterbank of bakken met peterse-
lie, sla en wortelen op uw terras: ze zijn mooi en zorgen tegelijk voor 
een lekkere oogst. Hebt u een beetje groene vingers, dan is tuinieren 
in potten allicht wat voor u.

De infoavond wordt verzorgd door een deskundige van Velt die pakken 
ervaring heeft in het kweken van groenten in potten en bakken. Deze 
voordracht bevat heel wat voorbeelden en praktische tips. 

Donderdag 16 maart om 20 u.
Zaal Blauwgrond, administratief Centrum

gratis
Inschrijving gewenst via milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18
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Infrastructuurprojecten

GEMEENTEBESTUUR
nEvEnBESTEMMinG KErK KOrTEnBErG

Op 7 december 2015 keurde de gemeenteraad de intentieverklaring 
tussen de gemeente en de kerkraad goed om een nevenbestemming 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortenberg ten voordele van 
gemeentelijke doeleinden mogelijk te maken. 

De gemeente heeft intussen niet stilgezeten en heeft begin 2016 een 
aanvraag ingediend bij de Vlaamse Bouwmeester (Vlaamse Overheid) 
voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek. De haalbaarheidsstudie 
moest nagaan of verschillende suggesties voor het toekomstige gebruik 
van een gedeelte van het kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare 
manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is dus een belang-
rijke fase in de voorbereiding voor de daadwerkelijke nevenbestemming.

Vanuit de Vlaamse Bouwmeester werd de tijdelijke vereniging trace (een 
consortium van architecten in samenwerking met de universiteit Hasselt) 
aangeduid om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De gemeente is, in 
samenspraak met de kerkfabriek, op zoek gegaan naar een nevenbestem-
ming in harmonie met de liturgische diensten die in het andere deel van de 
kerk zullen blijven plaatsvinden. Bovendien zocht ze ook een nevenbestem-
ming die de grote investering waard zou zijn, waarbij de kerk dus veelvuldig 
gebruikt zou worden en leegstand zo veel mogelijk vermeden zou worden. 

er werden drie scenario’s van naderbij onderzocht: een nevenbestem-
ming
1) als ontmoetingscentrum met feestzaal,
2) als infrastructuur voor deeltijds kunstonderwijs en 
3) als bibliotheek.

Ondanks het feit dat voorlopige opmetingen van de kerk lieten vermoe-
den dat de ter beschikking gestelde oppervlakte te klein zou zijn om de 
bibliotheek te huisvesten, vond het studiebureau het toch de moeite 
waard om dit scenario van naderbij te onderzoeken. Het scenario voor 
klaslokalen werd door het studiebureau niet weerhouden wegens 
het gebrek aan pedagogisch comfort volgens de vigerende normen. 

Half januari 2017 was de haalbaarheidsstudie afgerond. Kortenberg is 
daarmee de eerste gemeente die het hele traject heeft doorlopen. Op 
26 januari werd het resultaat van de haalbaarheidsstudie meegedeeld 
aan de gemeente- en OCMW-raadsleden, aan afgevaardigden van de 
cultuurraad, de erfgoedcommissie, de bibliotheekcommissie en de ver-
enigingsraad van Kortenberg. 

De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek – en tevens het droom-
scenario van het studiebureau – is dat de nevenbestemming van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk als bibliotheek haalbaar is als het aan de 
gemeente ter beschikking gestelde volume volledig wordt benut. De 
bibliotheek is de drukst bezochte gemeentelijke dienst en de activitei-
ten van de Bib in het ‘gemeentelijke’ deel van de kerk zouden bovendien 
het best verenigbaar zijn met de religieuze bestemming in het andere 
gedeelte van de kerk. Hoewel dit project een grote investering zou ver-
gen, zou het een grote meerwaarde betekenen voor onze inwoners. 
Bovendien biedt de Vlaamse Overheid tot 30% subsidies voor derge-
lijke nevenbestemmingsprojecten.

Het centraal kerkbestuur en de kerkraad, de erfgoedcommissie, de 
werkgroep infrastructuur van de Cultuurraad, de Bibliotheekcommissie 
en de bevoegde raadscommissie zullen in de komende weken gecon-
sulteerd worden om tot een gedragen beslissing te komen over 
de  nevenbestemming van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk.

De schetsen van het studie-
bureau TV Trace naast dit artikel 
tonen aan op welke manier de 
kerk bijvoorbeeld zou kunnen 
worden omgevormd met res-
pect voor het gebouw maar met 
een moderne invulling. 
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e
©

 TV
 Tr

ac
e
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GEMEENTEBESTUUR
vOOrOnTWErP niEuWBOuW Oc BErKEnHOf

In het kader van de opmaak van het accommodatieplan werd ook het 
Ontmoetingscentrum (OC) Berkenhof in zijn totaliteit geëvalueerd. De 
nieuwe aanbouw van 2003 wordt vandaag vooral gebruikt door het dien-
stencentrum van het Welzijnshuis, het deeltijds kunstonderwijs en ook 
gBS De regenboog heeft hier een klas gehuisvest. Het oudere gedeelte 
dateert van de jaren zestig en voldoet niet meer aan de huidige gebruiks- 
en energienormen. De verschillende zalen en lokalen zijn bovendien inef-
ficiënt ingedeeld zodat heel wat nuttige ruimte verloren gaat.

Het bestuur nam dan ook in 2016 de beslissing om over te gaan tot een 
volledige nieuwbouw in plaats van een grondige renovatie. er werd een 
bestek uitgeschreven voor de aanstelling van een ontwerper. De focus 
voor het nieuwe gebouw lag in eerste instantie op een multifunctio-
nele feestzaal met grootkeuken volgens de vigerende normen. In 
tweede instantie werd er gestreefd naar de integratie van een kleine, 
eveneens multifunctionele, podiumzaal. Tot slot dienden er een aantal 
lokalen voorzien te worden van verschillende oppervlaktes die door 
talrijke verenigingen kunnen gebruikt worden. Dit nieuwe gebouw 
moest natuurlijk met de bestaande nieuwere vleugel één geheel vor-
men. 

Op dinsdag 31 januari 2017 nodigde het bestuur de leden van de 
gemeente- en Welzijnsraad, de afgevaardigden van de verenigingsraad 
Kortenberg, de cultuurraad en de directie van gBS De regenboog uit op 
een informatievergadering over het voorontwerp van deze nieuwbouw. 
Het aangestelde architectenbureau, atelier Kyoto uit Zemst, schetste aan 
de hand van een aantal tekeningen en een filmpje de visie voor dit nieuwe 
gebouw: een multifunctioneel en energiezuinig ontwerp waar verenigin-
gen voor hun feestelijkheden of gewone werking terechtkunnen.

Dit voorontwerp zal nu nog verder besproken worden op de betrokken 
adviesraden en evolueren naar een finaal ontwerp. De aanvang van de 
afbraakwerken van de huidige oude vleugel wordt voorzien begin 2018.

Voorontwerp OC Berkenhof zicht kant Kloosterstraat – © Atelier Kyoto

Voorontwerp OC Berkenhof zicht kant Beekstraat – © Atelier Kyoto

Voorontwerp OC Berkenhof zicht achterkant gebouw met binnenplein – © Atelier Kyoto

Ruimtelijke Ordening

GEMEENTEBESTUUR
KOrTEnBErG WErKT aan niEuW PrOjEcT vOOr BETaaLBaar WOnEn

Betaalbaar wonen is voor het Kortenbergse gemeentebestuur een uiterst 
belangrijke doelstelling. Daarom werd bij het begin van deze bestuurspe-
riode gestart met een ruimtelijk uitvoeringsplan (ruP) voor het gebied 

tussen de Vierhuizenstraat, de Vogelenzangstraat, de Achterenbergstraat, 
de Sterrebeeksesteenweg en de Hoogveldstraat, om in het bestaande 
woonuitbreidingsgebied een project voor betaalbaar wonen te realiseren. 
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Omwonenden maakten tijdens het openbaar onderzoek en tijdens ver-
schillende gemeenteraadszittingen hun ongerustheid kenbaar over 
drie punten: 
1. de omvang van het project;
2. de waterproblematiek van het gebied tussen de Sterrebeeksesteen-

weg en de Vogelenzangstraat en 
3. de mobiliteit in het projectgebied.

Daarop zette het gemeentebestuur in oktober 2014 de procedure van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan (ruP) ‘Vierhuizen’ ‘on hold’. Inmiddels 
heeft de gemeente grote inspanningen geleverd om tegemoet te 
komen aan de bezorgheden van de omwonenden.
1. De omvang van het project wordt drastisch ingekrompen. Oorspron-

kelijk moest het gemeentebestuur een grote projectzone inplannen, 
waardoor theoretisch zo’n 300 woongelegenheden mogelijk werden 
– weliswaar op een termijn van 30 jaar. na gesprekken met de 
bevoegde overheid, blijkt nu een project mogelijk dat ruwweg de helft 
van die omvang heeft. De zone aan de achterzijde van de Achteren-
bergstraat komt niet meer in aanmerking.

2. er wordt een concrete en duurzame oplossing uitgewerkt voor de 
bestaande wateroverlast bij hevige regenbuien. Het huidige buf-
ferbekken aan de Sterrebeeksesteenweg zal worden uitgebreid en 
de riolering van de Sterrebeeksesteenweg zal worden ontdubbeld. 
Aan de Populierenlaan zal een volledig nieuw bufferbekken komen. 
Daarnaast zijn er ook ingrijpende waterbeheersingsmaatregelen 
voorzien in de Vogelenzangstraat en de Vierhuizenstraat. 

3. Sinds de mobiliteitsstudie werd uitgevoerd voor het gebied Korten-
berg-centrum Zuid, werd er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de 
Karterstraat. er wordt nu ook gemikt op een project dat slechts half 
zo groot is. Hierdoor moet de prognose voor de verkeersdrukte bij-
gesteld worden en moet de ontsluiting van het projectgebied in het 
licht hiervan herbekeken worden. 

Daarom acht het college van burgemeester en schepenen de tijd nu rijp 
om plannen te laten opstellen voor een nieuw, aangepast en afgeslankt 
woonproject dat betaalbaar wonen in onze gemeente mogelijk moet 
maken. Zodra er een concreet voorstel voorligt, zal hierover, zoals 
beloofd, in dialoog worden gegaan met de omwonenden.

GEMEENTEBESTUUR
ExTra PrEMiES van DE GEMEEnTE KOrTEnBErG

In het vorige nummer van Zoeklicht las u reeds dat u een extra premie 
van de gemeente Kortenberg ontvangt nadat u een premie-aanvraag 
voor dakisolatie heeft ingediend bij netbeheerder eandis (2 euro/m²; 
max. 200 euro). 

Ook voor buitenmuurisolatie en spouwmuurisolatie geeft de gemeente 
u een extra financieel duwtje in de rug, na een goedgekeurde aanvraag 
bij eandis. u ontvangt net als bij dakisolatie een bijkomende 2 euro/m² 
(max. 200 euro).

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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 SaMEn STOPPEn MET rOKEn?  
nEEM DEEL aan DE rOOKSTOPcurSuS in KOrTEnBErG

rookt u? en denkt u er wel eens aan om te stoppen? gewoon doen! 
Voor uw gezondheid én voor uw portemonnee. Doe meteen uw beste 
stoppoging ooit.

Op woensdag 15 maart start in Kortenberg een rookstopcursus. 
Maak een nieuwe start en schrijf u in. De rookstopcursus bestaat uit 
acht bijeenkomsten (infosessie en startsessie op woensdagavond en 
zeven sessies op dinsdagavond), gespreid over drie maanden. Dirk 
Quina, een erkend tabacoloog, begeleidt de groep en geeft u handige 
tips en trucjes om de sigaret vaarwel te zeggen. Hij bereidt u voor op de 
gezamenlijke rookstop en traint uw vaardigheden om herval te voorko-
men. Dan stopt u samen met uw lotgenoten. en ook daarna begeleidt 
hij de groep nog verder. Zo maakt u van die nieuwe start een succes en 
beleeft u uw beste stoppoging ooit.

De tabacoloog wordt rechtstreeks vergoed door de Vlaamse overheid. 
Deelnemers betalen wel nog een persoonlijke bijdrage. Deze bijdrage 
bedraagt per cursus 48 euro. Mensen met een statuut van verhoogde 
tegemoetkoming betalen slechts 24 euro. 

Veel succes! Tot dan!

GEMEENTEBESTUUR

nEEM DEEL aan DE rOOKSTOPcurSuS 

Kom naar de gratis en vrijblijvende
 infosessie op 

woensdag 1 maart 2017 om 19.30 u.
Leer stoppen én volhouden in acht sessies op 

15/3, 21/3, 28/3, 4/4, 18/4, 2/5, 16/5 
en 30/5, telkens om 19.30 u.

Plaats: OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg

Schrijf in: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be 
of bel 016 26 94 37

Gezondheid en Zorg

Drugs- en alcoholpreventie

MaarT: BEvOLKinGSOnDErZOEK DiKKEDarMKanKEr in DE KijKEr

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker startte in het najaar van 
2013 en doet het goed. Vanaf dan krijgen mannen en vrouwen van 56 
tot en met 74 jaar van het Centrum voor Kankeropsporing elke twee 
jaar een uitnodiging met stoelgangtest. 

In 2014 werden maar liefst 21% meer dikkedarmkankers gevonden dan 
in 2013. Zo werden er heel wat kankers in een vroeg stadium  ontdekt. 

In 2015 liet maar liefst 51,4% van de uitgenodigde mannen en vrou-
wen een stoelgangstaal onderzoeken. Dat is een sterk resultaat.

Door dikkedarmkanker in een vroeg stadium te ontdekken is de behandeling 
vaak minder ingrijpend en liggen de genezingskansen ook een stuk hoger.

Wilt u weten wanneer u een uitnodiging in de brievenbus mag 
 verwachten? Dat kan via het gratis softwaresysteem Patient Viewer. 
u kunt het programma downloaden via www.bevolkingsonderzoek.be. 
Hiervoor hebt u een eID, een kaartlezer en uw pincode nodig. 

Hebt u vragen over uw persoonlijke medische situatie, neem dan con-
tact op met uw huisarts.

Wenst u meer te weten over het bevolkingsonderzoek, bel dan gratis 
naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 of surf naar 
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.
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GEMEENTEBESTUUR
GEMEEnTE KOrTEnBErG invESTEErT in LEvEnSrEDDEnDE aPParaTEn

Het begin van een nieuw jaar, een goede stap vooruit voor de gemeente 
Kortenberg om erkend te worden als Hartveilige gemeente. De 
gemeente heeft namelijk geïnvesteerd in twee gloednieuwe aeD- 
toestellen die sinds januari operationeel zijn. eén aeD-toestel werd 
geplaatst aan het gemeentehuis en één aan gC Colomba.

een aeD-toestel is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan 
het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het ana-
lyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een 
stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het aeD-toestel geeft gespro-
ken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot profes-
sionele hulpverleners het van hem overnemen.

een aeD-toestel is heel eenvoudig te bedienen. Iedereen kan binnen 
een paar uur leren reanimeren en omgaan met een aeD-toestel. 

Daarom organiseert de gemeente samen met de Welzijnsraad en het 
rode Kruis (afdeling Kortenberg) een cursus ‘reanimeren en defibrille-
ren’ die de bevolking laat kennismaken met het gebruik en de werking 
van deze aeD-toestellen. Het thema van deze cursus draait voorname-
lijk rond het reanimeren en het defibrilleren van slachtoffers. Deze drie 
uur durende cursus zal gegeven worden door een erkende ‘Hartveilig’-
lesgever van het rode Kruis (afdeling Kortenberg).

De cursus duurt drie uur en is volledig gratis voor de bevolking. u kunt 
zich inschrijven voor de cursus van donderdag 16 maart of van 
woensdag 19 april via vorming@rodekruiskortenberg.be. Beide cur-
sussen vinden plaats van 19 tot 22 u. in gC Colomba.

Het rode Kruis (afdeling Kortenberg) wil een zo groot mogelijk deel 
van de bevolking leren reanimeren met behulp van aeD-toestellen. 
Maar daarnaast zal het de inwoners ook duidelijk maken dat dit appa-
raat de gewone reanimatie niet vervangt.

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Rode 
Kruis Kortenberg werden 11 brevetten uitgedeeld aan 
cursisten ‘eerste hulp en helper’. Zij rondden de cursus, 
die eind vorig jaar liep, succesvol af. 
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DaG van DE ZOrG

Op zondag 19 maart staan de deuren van de serviceflats Dry Conin-
gen (Leuvensesteenweg 190, Kortenberg) en dagverzorgingshuis 
nOaH (dagopvang voor senioren) voor u open! Breng een bezoekje tus-
sen 14 en 17 u.

u wordt getrakteerd op een hapje en een drankje.

Welzijnshuis

vrijWiLLiGErS MaKEn HET vErScHiL!

van 4 tot en met 12 maart is het de week van de vrijwilliger. Het 
thema van de week is dit jaar: ‘vrijwilligers versterken je buurt’. 
Vrijwilligers betekenen heel veel voor de lokale gemeenschap. De 
kracht van vrijwilligerswerk in de buurt valt niet te onderschatten. Ook 
u kunt een verschil maken als u graag wilt en wat vrije tijd hebt!

Het Welzijnshuis Kortenberg zoekt, ter ondersteuning van de maatschap-
pelijk werkers, actieve vrijwilligers. Dankzij het grote aanbod aan projec-
ten is er voor elk wat wils. Iedereen kan met zijn/haar eigen talent, vanuit 
een specifieke interesse en persoonlijke tijdsinvestering bij het Welzijns-
huis terecht voor een boeiende en deugddoende vrijwilligersjob!

Wilt u als vrijwilliger:
• een paar kinderen van het eerste leerjaar naschools begeleiden in 

een Kubusklasje?
• een gezelschapsbezoek brengen bij Willem, een eenzame bejaarde?
• Lieve vervoeren naar de kapper en het ziekenhuis met de minder-

mobielencentrale?
• een buurtbewoner helpen bij de boodschappen? 
• een wandeling of uitstapje maken met roxanne uit je buurt, die het 

de laatste tijd wat moeilijk heeft?
• taalspelletjes spelen in het Kubusklasje om het nederlands te ver-

beteren van noor, ahmed en Francesco?
• op verjaardagsbezoek gaan bij Fonske die 90 jaar wordt met het 

bezoekteam?

• het nederlands oefenen van anderstaligen in de oefenklas of in Café 
Combinne?

• asielzoekster Fatma mee wegwijs maken bij haar inburgering in 
Kortenberg?

• de brievenbus leegmaken bij Stef die tijdelijk in het hospitaal is 
opgenomen?

• de vuilbak buitenzetten voor uw zieke buurvrouw?
• een leuk knutselwerkje begeleiden voor de senioren in het Dien-

stencentrum?

Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod van het Welzijnshuis voor 
vrijwilligers. 

u vindt een volledig beeld op www.welzijnshuiskortenberg.be van de 
vrijwilligerswerking (Vrijwilligers). u kunt er de brochure ‘als vrijwilli-
ger het Welzijnshuis ondersteunen’ downloaden.

Bent u geïnteresseerd of wenst u graag wat meer algemene informatie 
over vrijwilligerswerk in het Welzijnshuis? Hiervoor kunt u terecht bij 
Sophie Vitse via e-mail: vrijwilligers@kortenberg.be of op het nummer 
0491 996 235. Of kom gerust eens langs, liefst na afspraak, in Dien-
stencentrum Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg.
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vOEDSELBEDELinG WELZijnSHuiS KOrTEnBErG

Sinds midden 2015 organiseert het Welzijnshuis Kortenberg om de 
14 dagen een voedselbedeling met voedingswaren die het ontvangt 
van een lokale handelaar, tot grote tevredenheid van de cliënten. Deze 
voedselbedeling vindt plaats in het lokaal dienstencentrum Berkenhof. 

Per voedselbedeling komen zo’n 30 gezinnen langs om producten te 
kiezen uit de kraampjes met groenten, fruit, vlees, zuivel en brood die 
worden gemaakt met het gekregen voedsel. Afhankelijk van het gekre-
gen voedsel bepaalt het Welzijnshuis hoeveel stuks de cliënten mogen 
meenemen. Cliënten moeten met een sms-je verwittigen of ze al dan 
niet aanwezig zullen zijn op de voedselbedeling. 

De kraampjes worden bemand door een groepje cliënten van het Wel-
zijnshuis. Op deze manier wordt er gewerkt aan hun zelfredzaamheid 
en verantwoordelijkheidszin.

eén keer per maand wordt er tijdens de voedselbedeling ook voedsel 
uitgedeeld dat het Welzijnshuis krijgt van het BIRB, het Belgisch Inter-
ventie- en Restitutiebureau van het Ministerie van Landbouw. 

niet iedereen kan een beroep doen op de voedselbedeling. Maatschappelijk 
werkers van het Welzijnshuis beslissen op basis van sociaal onderzoek of 
iemand al dan niet aan de lijst van de rechthebbenden wordt toegevoegd.

LErEn WErKEn MET WinDOWS 10

Bent u overgeschakeld naar Windows 10 maar moet u er nog mee leren 
werken, dan bent u welkom op deze korte cursus. In drie sessies krijgt u 
een goed overzicht van wat Windows 10 inhoudt. Zo kunt u er met kennis 
van zaken mee aan de slag. u krijgt een antwoord op onder andere de 
volgende vragen:
• Is de startknop nu terug?
• Wat is Windows edge?
• Hoe werken apps?
• Is dat wel een goed besturingssysteem?
• Wat met privacy?

ervaring met Windows 7 of 8 is vereist.

Praktisch
Maandag 13, 20 en 27 maart 2017, telkens van 9 tot 12 u.

Lokaal Harmonie, OC Berkenhof 
€ 57 cursus, gebruik laptop en koffie inbegrepen –  

sociaal tarief mogelijk
Maximaal 12 deelnemers

Inschrijven vóór 10 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.

Dienstencentrum
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90 WOrDT 70 KM/u OP vLaaMSE WEGEn BuiTEn DE BEBOuWDE KOM

Sinds 1 januari 2017 is 70 km/u de nieuwe algemene snelheidsnorm 
op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom, wat voordien 
90 km/u was. Het is de bedoeling dat alle borden die een snelheids-
beperking van 70 km/u aangeven uit het straatbeeld verdwijnen. 
Waar de snelheid afwijkt van de nieuwe norm, komen er nieuwe 
borden. De snelheidsbeperking binnen de bebouwde kommen (50 
km/u) wijzigt niet. De Vlaamse overheid wil hiermee de verkeersvei-
ligheid verhogen en het aantal verkeersborden langs de weg vermin-
deren.

Hoe snel mag ik nu waar?

30 km/u In schoolomgevingen

50 km/u Binnen de bebouwde kom

70 km/u Buiten de bebouwde kom

90 km/u enkel op wegen waar dit expliciet staat aangegeven 
met een bord

120 km/u Autosnelweg

De borden verdwijnen, maar de toegelaten maximumsnelheid blijft 
behouden!

Wat verandert er in Kortenberg?
De gemeente Kortenberg zal geen snelheidsregimes wijzigen op haar grond-
gebied. De borden 70 km/u zullen verdwijnen op de volgende locaties:

• Hollestraat (everberg)
• tervuursesteenweg (everberg)
• Hulstbergstraat (Meerbeek)
• Wijnegemhofstraat (Meerbeek)
• Dorpsstraat (Meerbeek)

De gemeente voorziet om de borden in de loop van maart 2017 te ver-
wijderen. 

Wat met de Leuvensesteenweg?
Recent werden verkeerslichten geplaatst op de Leuvensesteenweg ter 
hoogte van het kruispunt met noodbosweg en Prinsendreef. Hier wordt 
een snelheidsbeperking van 50 km/u ingesteld tussen de bebouwde kom 
en het kruispunt. De signalisatie op de Leuvensesteenweg is een bevoegd-
heid van het Agentschap Wegen en Verkeer dat de wegbeheerder is. 

Ook na het weghalen van de borden zullen er door de politie op ver-
schillende plaatsen snelheidscontroles uitgevoerd worden.

Politie
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DEnKT u OOK aan DE KWETSBarE WEGGEBruiKErS?

Om hun veiligheid te vergroten wordt van kwetsbare weggebrui
kers verwacht dat ze zich zo zichtbaar en beschermd mogelijk in 
het verkeer begeven door bijvoorbeeld een fluohesje en fietshelm 
te dragen. De ervaring leert echter dat bestuurders soms onvol
doende oog hebben voor de veiligheid van deze weggebruikers. 
In deze editie van Zoeklicht willen we  bestuurders van auto’s, 
vrachtwagens,... hierover sensibiliseren door enkele verkeers
regels in herinnering te brengen.

De wegcode vermeldt duidelijk dat bestuurders kwetsbare wegge-
bruikers niet in gevaar mogen brengen. Het gaat hierbij over fietsers 
en voetgangers, in het bijzonder kinderen, senioren of personen 
met een beperking. Iedere bestuurder moet bijgevolg dubbel voor-
zichtig zijn wanneer deze weggebruikers zich op de openbare weg 
bevinden.

Daarnaast vermeldt de wegcode dat ‘het verboden is een voertuig te 
laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een 
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het 
hen onnodig zou kunnen hinderen’, in het bijzonder:

• Op voetpaden en binnen de bebouwde kom op de verhoogde berm
• Op fietspaden en op minder dan vijf meter van de plaats waar fiet-

sers verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden 
of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden

• Op zebrapaden en op oversteekplaatsen voor fietsers (en op de rij-
baan op minder dan vijf meter voor een zebrapad of oversteekplaats 
voor fietsers)

Bovendien moet men als bestuurder (op plaatsen waar het verkeer 
niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslich-
ten) het zebrapad naderen met matige snelheid en dient men voor-
rang te verlenen aan de voetgangers die zich op het zebrapad bevin-
den of op het punt staan zich erop te begeven. Het niet verlenen van 
voorrang aan voetgangers op een zebrapad kan een boete opleveren 
van 165 euro.

Had u graag een andere regel rond parkeren of verkeersvei
ligheid verduidelijkt gezien in Zoeklicht, vraag dit dan gerust 
aan via verkeerszaken@politieherko.be.

Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!
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SnELHEiDSMETinGEn januari 

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 beleids-
plan. 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 januari 

Straat Toegelaten 
snelheid

Gemiddeld aantal 
voertuigen per dag

v85* % overtredingen

Leuvensesteenweg (beide richtingen) 70 km/u. 13.846 61 km/u. 0,6 %

tervuursesteenweg (beide richtingen) 50 km/u. 570 60 km/u. 24,5 %

Mechelsesteenweg (beide richtingen) 50 km/u. 7.064 59 km/u. 24 %

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

In de straten waar in januari snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 13 % overtredingen vastgesteld. 

Snelheidsacties met flitsen van overtreders januari 

Straat Toegelaten snelheid aantal gemeten 
voertuigen 

Percentage geflitste 
voertuigen

Wijnegemhofstraat 50 km/u. 383 14,1 %

Molenstraat 50 km/u. 277  5,1 %

Sterrebeeksesteenweg 50 km/u.  68 10,3 %

Zavelstraat 50 km/u. 191  9,9 %

Leuvensesteenweg (n2) 70 km/u. 168  3,6 %

Prikbord

KOrTEnBErG WiL in 2017 DE TiTEL van fairTraDEGEMEEnTE BEHaLEn

In november 2016 vierde de stuurgroep van Fairtradegemeente 
 Kortenberg dat ze ‘halfweg’ is om de titel van ‘Fairtradegemeente’ bin-
nen te halen. De stuurgroep vormde zich tijdens de Inspiratiemarkt die 
op 22 november 2014 georganiseerd werd door de Charterwerkgroep 
in het kader van ‘Kortenberg 2020’: Lieven Ral,  voorzitter van de 

gemeentelijk raad voor  Ontwikkelingssamenwerking, deed tijdens de 
Inspiratiemarkt een warme oproep om van Kortenberg een FairTrade-
gemeente te maken. Dit burgerinitiatief sluit sterk aan bij de beleids-
doelstellingen van het bestuur van Kortenberg, dat hieraan dan ook zijn 
volle steun verleende. De stuurgroep heeft het vaste voornemen om in 

GEMEENTEBESTUUR



Zoeklicht · Kortenberg
maart 2017

17

2017 de officiële titel van Fairtradegemeente te behalen. Daardoor 
engageert Kortenberg zich om fairtrade en duurzame lokale landbouw 
een centrale plaats te geven in de gemeente. 

Fairtradegemeente draagt op een heel concrete manier bij aan een waar-
dig bestaan voor de boer in het Zuiden en de duurzame producent dicht 
bij ons. Door middel van 6 criteria stimuleert de campagne de vraag naar 
en het aanbod van eerlijke, duurzame producten uit noord en Zuid. 

Kortenberg is goed op weg om te voldoen aan de zes criteria. Op voor-
dracht van schepen voor Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking 
Kristien goeminne keurde het gemeentebestuur op 9 november 2015 
de Fairtradegemeente-resolutie goed. De gemeente werd daarmee een 
actieve partner in de campagne en engageert zich om fairtradekoffie, 
-thee en -fruitsap op een structurele manier af te nemen en op regel-
matige basis fairtrade en duurzame lokale landbouw te promoten bij 
haar inwoners.

Verschillende Kortenbergse handelaars ondertekenden reeds een 
engagementsverklaring. Zij bieden allen fairtradeproducten aan zoals 

koffie, bananen, honing en suiker of schenken fairtrade wijnen. De 
stuurgroep komt zeer regelmatig samen en voerde afgelopen jaar sen-
sibiliseringsacties tijdens grote evenementen zoals de Kringlooptuin-
dagen, de nacht van de Duisternis en de Wereldmarkt. Fairtradege-
meente Kortenberg zal binnenkort ook zichtbaar zijn op grote 
aankondigingsborden langs de weg. Bijna 200 inwoners van Korten-
berg hebben hun individuele sympathie en engagement uitgesproken. 
De stuurgroep is ervan overtuigd dat ook scholen, verenigingen en 
bedrijven op de kar zullen springen. 

Vijftig sympathisanten bliezen in november 2016, tijdens de cadeauda-
gen van de Kortenbergse Wereldwinkel, de spreekwoordelijke verjaar-
dagskaarsen uit en proefden van een speciaal voor de gelegenheid 
gecreëerde fairtrade ijstaart. De stuurgroep hoopt dat in 2017 verschil-
lende lokale landbouwers aan boord zullen komen.

Meer informatie over het project en over de deelnemende 
 handelaars: www.fairtradegemeenten.be/kortenberg of 

via de voorzitter van de stuurgroep lieven_ral@hotmail.com.
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1 Op zondag 1 januari vond de huldiging voor 
sportkampioenen 2016 plaats in de Oude Abdij van 
Kortenberg. In totaal werden er 14 kampioenen, 
1 bijzondere sportprestatie en 1 sportverdienste 
gehuldigd.

4 Op woensdag 11 januari bracht het Welzijnshuis samen met 
zijn cliënten een toast uit op het nieuwe jaar.  
53 volwassenen en 36 kinderen genoten van een aangename 
namiddag met lekker eten, een bingo met leuke prijzen en 
kinderanimatie. een Brussels trio van muzikanten verraste  
de aanwezigen met zelfgemaakte muziekinstrumenten. 

2, 3  Op 4 januari kwam klusjesman Bart langs in de Bib. Zijn geplande werken verliepen net een beetje anders toen 
bleek dat zijn mug ‘Mag’ was meegereisd in zijn gereedschapskoffer... gelukkig werden de aanwezige kinderen 
niet geprikt! 

5, 6  Op vrijdag 27 januari vond in gC Colomba het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van het Welzijnshuis plaats voor iedereen 
die in het voorbije jaar een bezoekje bracht aan het Dienstencentrum of een beroep deed op de dienst Thuiszorg.  
258 aanwezigen genoten er van een lekkere maaltijd en van de optredens van Paul Severs en Papa Chico.

1 2 3

4 5 6

Jaks !
(Chiro Erps-Kwerps)

Chirorestaurant 
Op zondag 5 maart kan je komen proeven van het allerbeste dat de keukenploeg van Erps-Kwerps te bieden heeft in de polyvalente zaal 
van  Erps-Kwerps! Ontdek waarom de chiroleden altijd zo dik terugkomen van hun chirokamp. Steun de chirowerking! Laat je volledig gaan 
in de top kinderhoek. Los het spannende fotospel op en win een superlekkere prijs. Praat bij met al je chirovrienden. Zij kijken er alvast naar uit!
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GEMEENTEBESTUUR
vrijETijDSPaS MET SOciaaL TariEf

Hou je van sport of cultuur? gaat je kind graag naar de speelpleinwerking, 
jeugdbeweging of een vakantiekamp?

Als je moet rondkomen met een beperkt inkomen, zijn het vaak net zulke 
dingen die eerst wegvallen. Met de introductie van de vrijetijdspas wil de 
gemeente Kortenberg daar iets aan doen. De pas laat je toe om tegen vermin-
derd tarief deel te nemen aan activiteiten van de gemeentelijke diensten of 
van het Welzijnshuis. Daarnaast kan je met deze pas ook een tegemoetkoming 
ontvangen voor lidgelden, uitrusting of deelnamegeld van kampen georga-
niseerd door erkende Kortenbergse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. 

50 of 75 procent korting
een vrijetijdspas kan je aanvragen bij het Welzijnshuis. na een sociaal 
onderzoek wordt de vrijetijdspas uitgereikt voor één jaar. De pas is koste-
loos en geeft recht op een onmiddellijke korting van 50% of 75% op de 
kostprijs van de activiteiten georganiseerd door de gemeente of door het 
Welzijnshuis. De tussenkomst voor de kosten gemaakt voor lidgeld, uit-
rusting of deelnamegeld aan activiteiten van verenigingen bedraagt ook 

50% of 75%, overeenkomstig de toegekende vrijetijdspas. Deze laatste 
tussenkomst bedraagt maximaal 100 euro per persoon per jaar.

infomoment
Wat houdt deze vrijetijdspas juist in? Voor welke activiteiten is deze geldig? Wie 
kan er aanspraak op maken en wat zijn de voorwaarden? Op al deze vragen 
krijg je een antwoord tijdens een kort infomoment op woensdag 22 maart 
om 18 u. in de Ontmoetingsruimte in het Dienstencentrum Berkenhof. 

Een vrijetijdspas aanvragen
Wil je een vrijetijdspas aanvragen? Kom dan langs op de sociale dienst 
van het Welzijnshuis elke eerste woensdag van de maand en dit tussen 13 
en 16 u. Breng zeker de inkomsten van de laatste 3 maanden mee van elk 
inwonend gezinslid (+18 jaar) en je identiteitskaart. 

Meer info
Sociale dienst – 02 755 23 26 – socialedienst@kortenberg.be 

(de bib i.s.m. iedereen leest en het Vlaams Fonds voor de letteren)

jEuGDBOEKEnWEEK WOrDT jEuGDBOEKEnMaanD! 

De jeugdboekenweek is niet meer, want voortaan vieren we een hele 
maand! van woensdag 1 tot en met vrijdag 31 maart valt er extra 
veel te beleven in de jeugdafdeling van de bibliotheek rond het thema 
‘M/V/X’ met als ondertitel ‘je bent wie je bent’.

‘M/V/X’ gaat over wat kinderboeken zeggen, met en zonder woorden. 
Is de held echt altijd een jongen? Hoeveel prentenboekendieren heten 
‘zij’? Wie loopt er door het beeld? Wie past er op de kleintjes? Wie is de 
baas? Wie knikt en wie luistert? en wie niet? ‘M/V/X’ gaat over kijken 
wat er staat en zien wat er niet staat.

Kom tijdens de maand maart naar de Bib en speel het ‘M/V/X’-spel! In 
het spel gaan we op zoek naar rollenpatronen, clichés en hoe het ook 
anders zou kunnen.

Krijg je er maar niet genoeg van? geen nood, want naast het ‘M/V/X’-spel 
in de Bib bestaat er ook een online spel rond dit thema. neem 

 daarvoor snel een kijkje op 
www.jeugdboekenmaand.be 
en klik op ‘Speel het  Bibspel!’ 

 
Van woensdag 1 maart t.e.m. vrijdag 31 maart,

tijdens de openingsuren van de Bib
Bibliotheek Kortenberg

Info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

Jeugboekenweek is een initiatief van Iedereen Leest.
Iedereen Leest wordt gesteund door het Vlaams Fonds voor de Letteren.

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

Burn-OuT Bij KinDErEn En jOnGErEn DOOr BarT MOEnS 

niet enkel volwassenen worden slachtoffer van een burn-out, ook kinderen en jongeren raken steeds meer en steeds vroeger uitgeblust. er gaat haast 
geen dag voorbij zonder dat er daarover iets in de pers verschijnt. We leggen een gigantische druk op onze kinderen. Vroeger speelden kinderen 
buiten en haalden ze kattenkwaad uit, nu worden ze op sport-, gitaar-, hiphop- én tekenles gestuurd en nadien ook nog naar de jeugdbeweging... 
natuurlijk verwachten we dat ook de schoolprestaties daar niet onder lijden... 7 blz. wekelijkse toets in het vierde leerjaar, heuse toetsen in de kleu-
terklas. Ook hun tanden moeten recht, hun lijf vooral niet te mager maar zeker ook niet te dik, niet te veel zus en niet te veel zo... De wereld waarin 
we leven wordt als ingewikkeld en dreigend ervaren... 

Stress en ‘druk’ zijn de aanzetten tot een burn-out. Stress proberen vermijden, is dus de belangrijkste stap in het voorkomen ervan. 

Deze sessie gaat over hoe belangrijk het is dat je kind ongedwongen kind kan zijn, wil het weerbaar in de wereld van morgen kunnen staan. geef het 
de kans om te ontspannen en te doen wat het wil doen (échte vrije tijd), los van jouw verwachtingen...

Dinsdag 14 maart om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

gratis
Doelgroep: ouders van jonge kinderen en jongeren

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

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

(de bib i.s.m. davidsfonds erps-Kwerps & Kortenberg en erfgoedhuis Kortenberg)

LEZinG nacHT van DE GEScHiEDEniS: ‘DE GEScHiEDEniS van DE MuZiEK in 
 KOrTEnBErG van 1400 TOT 2017’ DOOr HEnri vannOPPEn

Dr. Hist. Henri Vannoppen schetst een gedetailleerd beeld van de evo-
lutie van het muzieklandschap in onze gemeente. Daarbij gaat het 
zowel over kerkmuziek als over populaire muziek. De diefstal van onze 
kerkklokken, de geklasseerde orgels in de kerken van erps en Kwerps, 
de rol van doedelzak en later viool en trekzak bij huwelijksstoeten, de 
kermissen met hun dansmuziek en het bloeiende verenigingsleven 
rond de talrijke fanfares leveren boeiende verhalen op. Alle soorten 
muziek en muzikanten komen aan bod, van Danny Fabry tot operazan-
ger georges Villier en van de balorkesten uit de jaren zestig tot de dj’s 
van nu.

een delegatie van K.H. De Verbroedering uit erps-Kwerps zorgt voor 
muzikale intermezzi.

Dinsdag 21 maart om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

€ 5 (drankje inbegrepen), sociaal tarief mogelijk
reserveren kan via de uitbalie: 02 755 22 80 of  

uitbalie@kortenberg.be



21
Zoeklicht · Kortenberg
maart 2017

(de bib i.s.m. het afrika Filmfestival)

fiLMvOOrSTELLinG in DE BiB: ‘L’OEiL Du cycLOnE’ 

regie: Sékou traoré (Frankrijk, 2015 – 97 minuten)
Met: Maïmouna n’Diaye, Fargass assandé

Op vrijdag 24 maart sluit de Bib de tweede reeks filmavonden af met 
een voorstelling in het kader van het afrika Filmfestival. ‘L’oeil du cyclone’ 
(‘Het oog van de storm’) is een psychologisch drama over een jonge advo-
cate die een rechtszaak krijgt toegewezen die niemand anders wil: de 
verdediging van een rebel. In een onbenoemd Afrikaans land in burger-
oorlog worden zowel de advocate als haar cliënt getekend door hun 
opgroeien in een wereld die wordt verwoest door cyclisch geweld. Deze 
twee heel verschillende mensen ontmoeten elkaar, botsen en moeten 
een manier vinden om elkaar te begrijpen. Filmmagie noemde het alvast 
‘een erg waardevolle film die veel stof tot discussie geeft’.

Reserveer snel je gratis plaatsen.

Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democra-
tische prijzen.

Vrijdag 24 maart om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

gratis
reserveren kan via de uitbalie: 02 755 22 80 of 

uitbalie@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

(dienst Vrije Tijd)

aniMaTOr WOrDEn? 

Voor de gemeentelijke vakantiewerking gaat de dienst Vrije Tijd telkens op zoek naar nieuwe en enthousiaste animatoren tijdens de krokus-, paas-, 
zomer- en herfstvakantie. Ben je minstens 15 jaar en heb je al een cursus animator gevolgd? aarzel dan niet om contact op te nemen zodat je 
een plaatsje in de animatorenploegen kan krijgen. 

Heb je interesse om als monitor op het speelplein, een sportkamp, de musicalstage... te staan? Surf dan naar www.kortenberg.be/vakantieaanbod 
en vul het document van jouw keuze in. er is een verschil tussen de sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten. 

Meer info: vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 85

(Sportdienst en dienstencentrum Kortenberg i.s.m. de Provincie Vlaams-brabant)

fiETSScHOOL: vOLWaSSEnEn LErEn fiETSEn

Heb je nooit leren fietsen? Heb je al lang niet meer gefietst? Ben je bang 
om in het drukke verkeer te fietsen? Dan is dit iets voor jou! Samen met 
begeleiders leer je op je eigen tempo fietsen in 10 lessen. je kan je eigen 
fiets gebruiken. Heb je geen eigen fiets, geen nood! Tijdens deze lessen 
kan je in dat geval fietsen van de fietsschool Vlaams-Brabant gebruiken.

Parking site Colomba
elke dinsdag en donderdag tussen 14 maart en 13 april

telkens van 19 tot 21 u.
10 euro, sociaal tarief mogelijk

Maximaal 20 deelnemers
Info en inschrijvingen: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80, 

dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

Op donderdag 20 april vindt er ook een basiscursus fietsherstel 
plaats in gC Colomba.  
Meer info in Zoeklicht april of bij de dienst milieu: 02 755 22 18.
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(dienst Vrije Tijd)

acTiviTEiTEn PaaSvaKanTiE

Als de schooldeuren gesloten zijn, neemt de vakantiewerking van de 
gemeentelijke vrijetijdsdienst het roer in handen. Hieronder vind je een 
overzicht van de vakantie-initiatieven die zij in petto hebben. De 
vakantiewijzer met uitgebreide informatie hebben de kinderen op 
school meegekregen. Wie geen exemplaar ontving, kan een vakantie-
wijzer verkrijgen aan de uitbalie in de Bib of een digitale versie opha-
len via www.kortenberg.be/vakantiewijzer.

De inschrijvingen voor de paasvakantie gingen van start op maandag 20 
februari om 10 u. noteer ook alvast in je agenda dat je voor de zomerva-
kantie zal kunnen inschrijven vanaf zaterdag 11 maart om 10 u. 

Inschrijven doe je via www.kortenberg.grabbis.be. Om alles vlot te 
laten verlopen, maak je het best op voorhand al een gezinsaccount aan. 

Voor alle betalende activiteiten is een sociaal tarief mogelijk.

Legende

kleuters kids tieners

Kleuters 

Paaseitjes in de Bib °2011 tot en met 2016 Tijdens de gehele paasvakantie gedurende de 
openingsuren

Bib

Voorleesnamiddag en knutselen:   
glimgiechelen en schaterbulderen

°2011 tot en met 2013 Woensdag 5 april van 14 tot 15 u. Bib

Kleutersportkamp °2011 tot en met 2012 Van 10 tot en met 14 april, dagelijks van 9 tot 12 u. 
(gesloten op woensdag)

De Regenboog

Kids 

Paaseitjes in de Bib °2005 tot en met 2011 Tijdens de gehele paasvakantie gedurende de 
openingsuren

Bib

Voorleesnamiddag en knutselen: 
glimgiechelen en schaterbulderen

°2009 tot en met 2011 Woensdag 5 april van 14 tot 15 u. Bib 

Alles Kids: Onderwaterwonderwereld °2005 tot en met 2011 Van 3 tot en met 7 april, dagelijks van 9 tot 16 u. Scoutslokalen

Muziekstage °2005 tot en met 2010 Van woensdag 5 april tot en met vrijdag 7 april van  
9 tot 16 u.

gC Colomba

grabbelpas: Begijntjesbad in Overijse °2005 tot en met 2011 Donderdag 6 april van 9 tot 16 u. Begijntjesbad

Turnkamp °2005 tot en met 2010 Van 10 tot en met 14 april, dagelijks van 13 tot 16 u. 
(gesloten op woensdag)

De Regenboog

Alles Kids: Alles op het spel! °2005 tot en met 2011 Van 10 tot en met 14 april, dagelijks van 9 tot 16 u. Scoutslokalen

grabbelpas: griezelfilm maken °2002 tot en met 2011 Maandag 10 april van 9 tot 16 u. OC De Zolder

GEMEENTEBESTUUR
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Tieners 

A-Teens: Onderwaterwonderwereld °2002 tot en met 2004 Van 3 tot en met 7 april, dagelijks van 9 tot 16 u. Scoutslokalen

Tienertweedaagse °2002 tot en met 2004 Van maandag 3 april tot en met dinsdag 4 april van 9 
tot 16 u.

OPeK Leuven

ZaP: avonturensportdag °2002 tot en met 2004 Woensdag 5 april van 9 tot 16 u. Hofstade

A-Teens: Alles op het spel! °2002 tot en met 2004 Van 10 tot en met 14 april, dagelijks van 9 tot 16 u. Scoutslokalen

ZaP: aqualibi °2002 tot en met 2004 Dinsdag 11 april van 12.30 tot 19 u. Aqualibi

(Cultuurdienst)

cuLTuurMarKT 2017 ZOEKT DEELnEMErS  
Under construction’ 

De Week van de Amateurkunsten is een kunstweek voor en door ieder-
een die gepassioneerd is door kunst in de vrije tijd. In dit kader organi-
seert de gemeentelijke Cultuurdienst op zondag 7 mei opnieuw een 
cultuurmarkt in Meerbeek. thema dit jaar is ‘under construction’. De 
focus ligt op het creatieproces, het werk achter de schermen, op probe-
ren, vernieuwen, ervaring opbouwen, ...

Kunstenaars worden uitgenodigd om hun werken te exposeren in de 
tuin van de pastorij en de kerk van Meerbeek. Het geheel van locaties 
wordt voor de gelegenheid aangekleed tot een gezellige werf die de 
bezoekers uitnodigt om ook zelf de handen uit de mouwen te steken.

Schilderijen, beeldhouwwerken, kaarten, kledij, accessoires, keramiek, 
illustraties, houtsculpturen, foto’s, decoratie, ... alles wat handgemaakt 
is, is welkom op deze dag. Maar ook als muzikant, toneelmaker,  
stand-up comedian, straatartiest, ... krijg je een podium om je kunnen 
te tonen. 

gezien het thema willen we de bezoekers graag laten zien hoe kunst-
werken tot stand komen. Het zou dus heel leuk zijn als deelnemers een 
workshop of demonstratie kunnen geven binnen hun discipline.

Wat wordt er van jou verwacht als je deelneemt:
 □ je hebt eigen werk om tentoon te stellen/aan te bieden;
 □ je kan op 7 mei de hele dag aanwezig zijn;

 □ je bent verantwoordelijk voor de inkle-
ding van jouw stand of locatie;

 □ je wordt mee ambassadeur van het 
evenement;

 □ je kan eventueel een workshop of 
demonstratie aanbieden.

Vijf vakjes aangevinkt? Schrijf je dan zeker 
in als deelnemer via het formulier op 
www.kortenberg.be (Vrije tijd / Cultuur) 
vóór 25 maart.

Zondag 7 mei van 13 tot 18 u.
Pastorijtuin en kerk, Sint-antoniusstraat, Meerbeek

Inschrijven als deelnemer: www.kortenberg.be  
(Vrije tijd / Cultuur) vóór 25 maart

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

GEMEENTEBESTUUR
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(Cultuurdienst en Seniorenraad Kortenberg i.s.m. 55plus Kortenberg, neos,  
Okra erps-Kwerps, Okra Meerbeek, de Seniorinas everberg)

TOnEELSTuK ‘afScHEiD’
De seniorenverenigingen van Kortenberg - 55plus Kortenberg, neos, 
Okra erps-Kwerps, Okra Meerbeek en de Seniorinas everberg - slaan de 
handen in mekaar en organiseren een toneelopvoering gesponsord 
door de Cultuurdienst en de Seniorenraad van Kortenberg.

Kom op zaterdag 25 maart om 15 u. naar de cultuurzaal van OC 
Berkenhof. Het reizend theatergezelschap Paljas Producties brengt er 
het toneelstuk ‘afscheid’ van de auteur eddy Van ginckel in een vertol-
king door gerd de Ley en raymond de Bruyne.

Naarmate je ouder wordt, hoort het woord ‘afscheid’ steeds meer bij het 
leven. Je neemt afscheid van je jeugd, omgeving, vrienden, geliefden, 
enz.. En bij ieder afscheid ga je voor een nieuwe start. Zo vergaat het ook 
Roger (Gerd de Ley) en Fernand (Raymond de Bruyne). Ze ontmoeten 
elkaar toevallig op een bank. Ondanks hun verschillende achtergronden, 
hebben ze meer met mekaar gemeen dan ze vermoeden. ‘Afscheid’ is 
komisch, pakkend, meeslepend en vooral zeer herkenbaar. Een pareltje 

dat de toeschouwer niet onberoerd zal 
laten.

Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 
zijn te koop bij de bestuursleden van de 
seniorenverenigingen en aan de uitbalie 
in de bibliotheek (kassa: 9 euro).

Vanaf 14 u. zullen de deuren open gaan en is er mogelijkheid om vooraf 
van een drankje te genieten tegen democratische prijzen. Ook nadien is 
er nog gelegenheid tot napraten. De zitplaatsen zijn niet genummerd.

Zaterdag 25 maart om 15 u.
Cultuurzaal OC Berkenhof

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de uitbalie in de Bib en bij de 
bestuursleden van de seniorenverenigingen

GEMEENTEBESTUUR

(vtbKultuur Kortenberg)

DanSavOnD MET OrKEST 
Bij de aanvang van  
het 45ste dansjaar

In het najaar van 1973 groeide in de schoot van het Bestuur van vtbKultuur Zaventem 
(toen nog VtB-VaB Zaventem) de idee om te starten met een danscursus. Op 18 oktober 
ging de eerste beginnerscursus van start met leraars van het dansinstituut Walkiers. De 
danscursus groeide uit tot een vaste activiteit. Later gingen de afdelingen Zaventem en 
Kortenberg de danscursus samen organiseren. Sinds 2010 is de danscursus volledig over-
genomen door vtbKultuur Kortenberg. nog steeds zijn het dansleraars van Walkiers die de 
dansen aanleren en begeleiden in gC Colomba. Het succes mag voor een groot deel toe-
geschreven worden aan het feit dat het dansinstituut Walkiers een van de weinige dans-
scholen in ons land is die niet meedoen aan wedstrijden... en daar zijn ze fier op. Ze leren 
iedereen graag correct dansen om er veel plezier aan te hebben en om in de toekomst 
geen drempelvrees te hebben voor de dansvloer.

Zaterdag 4 maart vanaf 20 u.
gC Colomba

13 euro
reservatie via guido.craps@vtbkultuur.be of 02 759 84 66
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(Jump-up vzw)

rOPESKiPPinG: iniTiaTiE vOOr KLEuTErS 
Wellicht hebben jullie al wel eens ergens ropeskipping gezien.

Dat is een acrobatische vorm van touwtjespringen, een leuke sport om vanaf 6 jaar te 
beoefenen! Om al even kennis te maken met deze sport richt ‘jump-up vzw’, de ropes-
kippingclub van Kortenberg, acht initiatielessen in voor alle kleuters van 5 jaar (°2011). 

te erps-Kwerps op dinsdagavond van 18 tot 19 u. vanaf 7 maart tot 9 mei
Te Kortenberg op vrijdagavond van 17 tot 18 u. vanaf 10 maart tot 12 mei

Voor meer info en om in te schrijven:  
www.jump-up.be

(decibel 25l bewonersgroep Kortenberg i.s.m. burgerforum leefbaarheid Midden-brabant)

WOrDT ErPS-KWErPS EEn TWEEDE DOEL? DE uiTBrEiDinGSPLannEn van DE LucHTHavEn
Het Burgerforum leefbaarheid Midden-Brabant, waarvan ook de bewonersgroep Decibel 25L deel uitmaakt, is niet te spreken over de uitbreidings-
plannen van de luchthaven en vecht voor de leefbaarheid van de dorpen, de mensen en de open ruimtes rond de luchthaven. 

Tijdens deze informatieavond wordt duiding en achtergrond gegeven bij dit actuele lucht-
havendossier dat de leefbaarheid van onze streek aantast.

Woensdag 8 maart om 20 u.
OC Berkenhof

gratis
Info: henk.cuypers@telenet.be

(’t akkosjeke)

TWEEDEHanDSBEurS BaBy- En KinDErKLEDinG (TOT 16 jaar)
Op zaterdag 11 maart vindt in gC Colomba een tweedehandsbeurs 
voor baby- en kinderkleding (tot 16 jaar) plaats. er wordt enkel contant 
geld aanvaard. Lijsten voor de volgende verkoop zijn enkel die dag te 
verkrijgen. Kledij voor de beurs (enkel voor wie al een lijst heeft) moet 
worden binnengebracht op vrijdag 10 maart tussen 15.30 en 20 u. De 
afrekening gebeurt op zondag 12 maart tussen 9.30 en 10.30 u.

Zaterdag 11 maart van 10.30 tot 13.30 u.
gC Colomba

Meer info: secretariaat@akkosjeke.be of www.akkosjeke.be
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(Femma Kortenberg)

GrOEnTEn aLS DESSErT?
Heb je het soms moeilijk om aan je dagelijkse dosis 
groenten te komen? naast de klassieke slaatjes en 
hartige maaltijden kun je ook proberen groenten te verwerken in lek-
kere desserts. Van de klassieke wortelcake tot sorbet van pompoen, de 
mogelijkheden zijn oneindig! Iedereen wil tegenwoordig gezond eten, 
en groentedesserts zijn de nieuwe hype.

groenten verdienen een plaatsje in de dessertkookboeken. alleen zien we 
groenten vaak over het hoofd bij deze menugang. Velen onder ons linken 
een geslaagd nagerecht niet meteen aan wortels, pastinaak of bieten. 
nochtans zijn deze groenten ideaal om van lekkere zoetigheden te kun-
nen smullen zoals bijvoorbeeld wortelcake, brownie met pastinaak, 
 pancake van zoete aardappel, bavarois van rode kool met appeltjes, ... 

We breken een lans voor meer variatie en innovatie op het gebied van 
desserts en patisserie. In deze workshop vind je genoeg inspiratie! 

Dinsdag 14 maart om 19.30 u.
OC Berkenhof

Inkom 12 euro, leden betalen 8 euro
reserveren via femma.kortenberg@gmail.com of 02 759 96 64

(Samana)

OnTHOuDEn En vErGETEn
Rond de werking van het geheugen bestaan heel wat misverstanden, bijvoorbeeld dat het geheugen automatisch achteruit gaat bij het ouder worden. 
Maar is dat wel zo? Daarom is het interessant om eens dieper in te zoomen op dit onderdeel van onze hersenen, dat zo belangrijk is voor ons functioneren. 
tijdens deze sessie in het kader van Samana (voorheen Ziekenzorg) krijg je meer inzicht in het functioneren van het geheugen, wordt er stilgestaan bij 
‘dementie’ en ‘depressie’ en worden er bovendien enkele tips meegegeven om het geheugen actief te houden.

Vrijdag 17 maart om 14 u.
Parochiehuis De Klok, Dekenijstraat, erps-Kwerps

gratis
Info: Louisa 0476 68 29 16 en Danielle 0489 58 39 30

(Turnclub GdO Kortenberg vzw)

LEDEn van TurncLuB GDO ScHiTTErEn OP HET PODiuM 
De leden van turnclub gDO zijn reeds gestart met de voorbereiding van de gDO turn- en dansparade die 
dit jaar plaatsvindt op zaterdag 18 maart in gC Colomba. De ideale gelegenheid voor uw zoon of 
dochter om zich eens uit te leven op het podium en met fierheid te tonen wat ze tijdens de lessen geleerd 
hebben. Kom gerust langs en geniet van een spetterende show! 

Heb je zelf ook zin om te turnen, te dansen of te leren hoe je spectaculaire sprongen kan maken? Dan ben 
je bij turnclub gDO Kortenberg vzw aan het juiste adres! De enthousiaste trainers leren je maar al te graag 
de knepen van het vak. Op de airtrack, trampoline, tumbling, balk en nog andere leuke toestellen kan je 
spectaculaire sprongen maken. Kom het zelf ontdekken bij gDO. 

Zaterdag 18 maart van 14 tot 17 u. en van 19 tot 22 u.
gC Colomba

Meer informatie op www.gdokortenberg.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

MuZiKaLE STrELinGEn, aPEriTiEfcOncErT MET niEuW TaLEnT 
Passieconcert Heinrich Schütz 
LUCA Kamerkoor en Atelier Oude Muziek o.l.v. Erik Van Nevel

Heinrich Schütz (15851672): johannespassion ‘Erweiterte fassung’

Schütz componeerde zijn johannespassion in 1665. alhoewel het ook een Passion, Historia of Oratorio 
wordt genoemd, heeft het werk geen vergelijk met de gelijknamige werken van johann Sebastian Bach. De 
passie volgens de evangelist johannes is helemaal a capella bedoeld, wellicht om op Palmzondag uitge-
voerd te worden. erik Van nevel maakt er een bescheiden geïnstrumenteerde versie van en onderbreekt het 
passieverhaal met zorgvuldig gekozen ander werk van Schütz of enkele van zijn tijdgenoten. Deze ‘inter-
mediën’ becommentariëren de tekst of reflecteren over het passieverhaal, een ‘erweiterte Fassung’ die 
het werk kadert in een naadloos concertprogramma.

een exclusieve samenwerking met LuCa School of arts, campus Lemmens Leuven.

Zondag 19 maart van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 1 te Kortenberg

Kaarten in voorverkoop 14 euro (ook aan de uitbalie), aan de kassa 16 euro
reservatie via guido.craps@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

(de blinde Muur)

DE BLinDE Muur 
De Blinde Muur is een kleine groep enthousiaste hobbyisten die elke zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 u. samenkomt in 
gC Colomba om te tekenen en te schilderen. 

Misschien voel jij je geroepen hen eens een workshop of een paar uurtjes les te geven? Laat het weten via 
e-mail: ophalvens.lieve@belgacom.net. 

(TC leliehof)

TEnniSSEn aan DE ranD van DE GrOEnE vaLLEi OP Tc LELiEHOf-SiLSOMBOS
Zin om deze zomer te leren tennissen, terug te tennissen of gewoon te tennissen?

Dan is tC Leliehof-Silsombos in erps-Kwerps ‘the place to be’. gelegen in een landelijke, 
groene omgeving, biedt deze familiale, gezellige club je de mogelijkheid om lessen (van begin-
ner tot competitiespeler), volwassenen- en kinderstages, zomerkampen, ... te volgen. Ook 
de allerkleinsten kunnen al van deze leuke sport proeven. Inschrijven kan vanaf nu. 

Voor vrijblijvende informatie:  
bestuur.tcleliehof@gmail.com of 0475 30 15 20 
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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 01/03/17 om 
13:30 

Filmnamiddag: Verenkoning 
(7+)

Cultuurdienst i.s.m. gezinsbond 
Kortenberg

OC Berkenhof € 4, € 3 voor leden gezinsbond – sociaal 
tarief mogelijk – uitbalie@kortenberg.be

 woe 01/03/17 van 
14:00 tot 15:00  

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

woe 01/03/17 om 
15:30 

Filmnamiddag: Casper en 
emma – Beste vriendjes (4+)

Cultuurdienst i.s.m. gezinsbond 
Kortenberg

OC Berkenhof € 4, € 3 voor leden gezinsbond –  
sociaal tarief mogelijk – uitbalie@kortenberg.be

woe 01/03/17 om 
19:30

Infosessie Rookstopcursus Drugs- en alcoholpreventie OC Berkenhof gratis,  
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of  
016 26 94 37

woe 01/03/17 tot 
vrij 31/03/17

jeugdboekenmaand De Bib De Bib gratis, bibliotheek@kortenberg.be,  
02 755 22 90

do 02/03/17 van 
13:30 tot 16:30 

Creatief in de hobbyclub KVLV everberg Parochiezaal, 
annonciadenstraat, everberg

kvlveverberg@gmail.com, 02 759 39 81, 
www.kvlv-everberg.be

do 02/03/17 en di 
14/03/17 van 
19:30 tot 22:30 

Fusion koken in ‘koken voor 
elke dag’

Femma erps-Kwerps OC De Zolder € 20, boerjanc@gmail.com, annemie.
magnus@telenet.be

Vrij 03/03/17 van 
18:50 tot 23:00

H Moll Messe in de 
Dominikanenkerk te Brussel

vtbKultuur Kortenberg Vertrek autocar: OC 
Berkenhof

€ 40, leden € 36,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg,  
guido.craps@kropke.be

za 04/03/17 om 
20:00

Quizavond – Algemene 
Kennis

KWB erps-Kwerps OC Berkenhof € 20, rene.verbelen@hotmail.com

za 04/03/17 van 
20:30 tot 01:00

Dansavond met orkest vtbKultuur Kortenberg gC Colomba € 13, www.vtbkultuur.be/kortenberg,  
guido.craps@kropke.be

zo 05/03/17 van 
09:30 tot 12:00 

Ochtendwandeling 10 km te 
Kortenberg

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

zo 05/03/17 van 
11:30 tot 14:30 

Chirorestaurant Chiro erps-Kwerps Polyvalente Zaal erps-Kwerps www.chiro-ek.be,  
jonas.vanderelst@hotmail.com

di 07/03/17 van 
14:00 tot 16:00 

Mantelzorgondersteuning, 
rouw in de zorg

Dienstencentrum Dienstencentrum gratis, dienstencentrum@kortenberg.be, 
0491 996 224

di 07/03/17 van 
18:00 tot 20:00  

Bloed geven Rode Kruis donorwerving Brasserie WZC OLV Lourdes, 
Kammestraat 1, erps-Kwerps

nelly_410@hotmail.com

8 dinsdagen vanaf  
07/03/17 van 
18:00 tot 19:00 

Ropeskipping: Kleuterinitiatie jump-up vzw Turnzaal De Klimop, 
Kwerpsebaan 249, erps-
Kwerps

€ 25, info@jump-up.be

woe 08/03/17 om 
20:00

Informatieavond over de 
uitbreidingsplannen van de 
luchthaven

Decibel 25L bewonersgroep Kortenberg 
i.s.m. Burgerforum leefbaarheid  
Midden-Brabant

OC Berkenhof gratis, henk.cuypers@telenet.be

do 9/03 om 20:00 Oranje Club: De toekomst van 
de luchthaven met etienne 
Schouppe

CD&V Kortenberg gC Colomba gratis

8 vrijdagen vanaf 
10/03/17 van 
17:00 tot 18:00  

Ropeskipping: Kleuterinitiatie jump-up vzw Turnzaal De Regenboog, 
Kloosterstraat 10, Kortenberg

€ 25, info@jump-up.be
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Wanneer Wat Organisator Waar info

zo 10/03/17 tot en 
met 19/03/17

Zwerfvuilactie Dienst Milieu duurzaamheid@kortenberg.be of  
02 755 22 67

za 11/03/17 van 
10:30 tot 13:30

tweedehandsbeurs baby- en 
kinderkleding (tot 16 jaar)

't Akkosjeke gC Colomba secretariaat@akkosjeke.be of  
www.akkosjeke.be

za 11/03/17 van 
15:30 tot 17:00 

Theatervoorstelling Rode 
Schoentjes

gezinsbond erps-Kwerps Brasserie WZC OLV Lourdes, 
Kammestraat 1, erps-Kwerps

€ 6, annemie.magnus@telenet.be

za 11/03/17 en zo 
12/03/17 

100 jaar De Stijl – 100 jaar 
Russische Revolutie, 2-daagse 
nederland

vtbKultuur Kortenberg Vertrek autocar: OC 
Berkenhof

€ 295, www.vtbkultuur.be/kortenberg, 
guido.craps@kropke.be

zo 12/03/17 van 
08:15 tot 17:00 

Dagtocht 20 km te Willerzie Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: Dr. V. De Walsplein www.witlooftrekkers.be 
09 348 57 66, witlooftrekkers@gmail.com

ma 13/03/17,  
ma 20/03/17 en  
ma 27/03/17 van 
09:00 tot 12:00 

Leren werken met 
Windows 10

Dienstencentrum Dienstencentrum € 57, sociaal tarief mogelijk – 
dienstencentrum@kortenberg.be,  
0491 996 224

di 14/03/17 om 
19:30 

groenten als dessert? Femma Kortenberg OC Berkenhof € 12, leden € 8,  
femma.kortenberg@gmail.com

elke di en do 
tussen 14/03/17 
en 13/04/17 van 
19:00 tot 21:00

Fietsschool ‘Volwassenen 
leren fietsen’

Sportdienst i.s.m. dienstencentrum en 
Provincie Vlaams-Brabant

gC Colomba € 10, sociaal tarief mogelijk –  
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

di 14/03/17 om 
20:00

Burn-out bij kinderen en 
jongeren door Bart Moens

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

woe 15/03/17 van 
18:00 tot 20:30  

Bloed geven Rode Kruis donorwerving gC Colomba nelly_410@hotmail.com

woe 15/03/17 om 
19:30

Rookstopcursus Drugs- en alcoholpreventie OC Berkenhof € 48, ook op 21/3, 28/3, 4/4, 18/4,  
2/5, 16/5 en 30/5,   
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 
016 26 94 37

do 16/03/17 van 
19:00 tot 22:00

Cursus reanimeren en 
defibrilleren

gemeentebestuur, Welzijnsraad en rode 
Kruis afdeling Kortenberg

gC Colomba gratis, inschrijven via  
vorming@rodekruiskortenberg.be

do 16/03/17 om 
20:00

Infoavond: Potverse groenten 
uit uw eigen minimoestuin

Milieudienst i.s.m. Velt Zaal Blauwgrond, 
Administratief Centrum

milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18

vr 17/03/17 om 
14:00

Onthouden en vergeten Samana De Klok, Dekenijstraat, 
erps-Kwerps

gratis, info bij Louisa 0476 68 29 16 of 
Danielle 0489 58 39 30

za 18/03/17 van 
14:00 tot 17:00   
en van  
19:00 tot 22:00 

gDO turn- en Dansparade turnclub gDO gC Colomba € 12, www.gdokortenberg.be,  
alexandra.cloetens@hotmail.com

zo 19/03/17 van 
09:30 tot 12:00 

Ochtendwandeling 8 km te 
erps-Kwerps

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: Dr. V. De Walsplein www.witlooftrekkers.be 
02 720 52 21, witlooftrekkers@gmail.com

zo 19/03/17 van 
10:30 tot 12:00

Passieconcert Heinrich Schütz vtbKultuur Kortenberg Oude Abdij, Abdijdreef 22, 
Kortenberg

€ 16, vvk € 14, www.vtbkultuur.be/
kortenberg, guido.craps@kropke.be

do 19/03/17 van 
14:00 tot 17:00

Dag van de zorg 2017 met 
opendeurdag Serviceflats

Welzijnshuis Serviceflats Dry Coningen, 
Leuvensesteenweg 190, 
Kortenberg

gratis

di 21/03/17, woe 
22/03/17 en do 
23/03/17 van 
19:30 tot 22:30 

Bloemschikken Die Blomme OC Berkenhof miafransen@telenet.be, 02 759 43 34, 
gerdadewolf47@gmail.com
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Wanneer Wat Organisator Waar info

di 21/03/17 om 
20:00

nacht van de geschiedenis: 
‘De geschiedenis van de 
muziek in Kortenberg van 
1400 tot 2017’ door Henri 
Vannoppen

De Bib i.s.m. Davidsfonds erps-Kwerps – 
Kortenberg en erfgoedhuis Kortenberg

De Bib € 5, sociaal tarief mogelijk –  
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

woe 22/03/17 om 
18:00

Infomoment: Vrijetijdspas met 
sociaal tarief

Ontmoetingsruimte, OC 
Berkenhof

gratis, info: socialedienst@kortenberg.be of 
02 755 23 26

woe 22/03/17 van 
19:30 tot 22:30 

Bloemschikken het jaar rond Femma erps-Kwerps Ontmoetingshuis De Klok, 
Dekenijstraat 11, erps-
Kwerps

€ 9, annemie.magnus@telenet.be

vrij 24/03/17 van 
20:00 tot 22:30

Cuba – Ladakh, 
beeldreportages

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof € 6, leden € 5, www.vtbkultuur.be/
kortenberg, guido.craps@kropke.be

vrij 24/03/17 om 
20:00

Filmvoorstelling in de Bib: 
‘L’oeil du cyclone’

De Bib i.s.m. Afrika Filmfestival De Bib gratis, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

za 25/03/17 van 
15:00 tot 16:00 

Toneelstuk 'Afscheid' Seniorenadviesraad Kortenberg OC Berkenhof € 9, vvk € 7,  
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be, 
michele.geets@kortenberg.be, 02 755 22 86

za 25/03/17 om 
19:00 

Turnfeest turnclub De Krakende Spieren gC Colomba www.dekrakendespieren.be,  
turnkring@dekrakendespieren.be

zo 26/03/17 van 
09:00 tot 19:00

KnipoogDag Mechelen – 
cultureel stadsfestival

vtbKultuur Kortenberg Vertrek autocar: OC 
Berkenhof

€ 44, leden € 34,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg,  
guido.craps@kropke.be

zo 26/03/17 van 
10:00 tot 14:00 

Lentebrunch KVLV everberg Parochiezaal, 
annonciadenstraat, everberg

€ 18, kvlveverberg@gmail.com,  
02 759 31 72, www.kvlv-everberg.be

zo 26/03/17 om 
11:00

Wie zeg jij dat ik ben? Bonzaï 
op locatie

Bonzaï Onze-Lieve-Vrouwkerk, 
Brouwerijstraat, Kortenberg

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

ma 27/03/17 van 
19:30 tot 22:30 

Bloemschikken KVLV Meerbeek OC Atrium kvlv.meerbeek@yahoo.com

di 28/03/17 van 
20:00 tot 22:30

De betere roséwijnen, 
wijn(proef)avond

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof € 27, leden € 24,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg,  
guido.craps@kropke.be

do 30/03/17 van 
13:45 tot 17:45 

Dansnamiddag voor senioren Seniorenadviesraad Kortenberg i.s.m. 
gemeentebestuur

gC Colomba gratis, michele.geets@kortenberg.be,  
02 755 22 86

vrij 31/03/17 van 
20:00 tot 01:00 

Algemene Quiz – Het gezond 
boerenverstand 7de editie

Locomotiv Hop OC Atrium € 20,  
0499 13 11 79, devanzelf@hotmail.com

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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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
Peeters nV – Warotstraat 50 – 3020 Herent
gedrukt op papier met FSC-label

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

De volgende redactieraad vindt plaats op 2 maart om 11 u. op de 
tweede verdieping van het administratief Centrum. geïnteresseerden kun-
nen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad 
willen bijwonen.

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

Onthaal
elke werkdag:
van 9 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
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 februari gebeuren voor het aprilnummer en ten 
laatste op 25 maart voor het meinummer. 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.




