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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

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

Vrijdag 2 juni: gft
Vrijdag 9 juni: huisvuil en gft
Maandag 12 juni: pmd en papier en karton
Woensdag 14 juni: grofvuil (op afroep)
Vrijdag 16 juni: gft
Maandag 19 juni: oude metalen (op afroep)
Vrijdag 23 juni: huisvuil en gft
Vrijdag 30 juni: gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling? 0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg

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

Maandag 26 juni

Wachtdienst dierenartsen

Woensdag 7 juni, van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten), Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
3-4-5 juni: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
10-11 juni: Dr. Iefje Ceulemans – 02 757 60 67
17-18 juni: Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
24-25 juni: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Geen wachtdienst in onze gemeente in juni.



Huisvuilkalender

Pensioenzitdagen

De zitdagen van de Federale Pensioendienst (FPD) vindt u op
www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

In juni is er geen kosteloos juridisch advies op de eerste maandagavond van de maand, dit omwille van de feestdag op 5 juni.
U kunt voor juridisch advies wel elke maandag van 9 tot
11.45 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van het Welzijnshuis. 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 woensdag is er spreekuur van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. in het
Administratief Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

Drugs- en alcoholpreventieambtenaar Sofie Fruyt

Graag op afspraak.
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37

Kosteloos veiligheidsadvies woning

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

Kosteloos fietsgraveren
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 BrusselNationaal, 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
GEMEENTEBESTUUR

Gemeenteraad van 8 mei 2017

• De gemeenteraad nam kennis van het proces-verbaal van kasnazicht van de gemeente van eind februari.
• De gemeenteraad keurde verschillende reglementen en aanpassingen van reglementen goed: de belasting op kermiskramen vanaf
2017, de gemeentebelasting op vaste en mobiele reclameborden
voor de aanslagjaren 2017-2021, het aangepaste arbeidsreglement
voor het gemeentepersoneel, de algemene bestuurlijke politieverordening over de bezetting van de standplaatsen voor de kermis,
het gemeentelijke reglement tot de goedkeuring van de Code voor
infrastructuur- en nutswerken langs de gemeentewegen dat van
kracht wordt op 1 januari 2018 en het aangepaste subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen 2014-2019.
• De gemeenteraad stelde het aangepaste ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening over parkeervoorzieningen
definitief vast. Dit kunt u nalezen op www.kortenberg.be (Wonen
en bouwen).
• De gemeenteraad van Kortenberg keurde de hersamenstelling van
de raad voor lokale economie goed.
• De gemeenteraad bekrachtigde de beslissing van het schepencollege
om deel te nemen aan de opdrachtencentrale van het Crisiscentrum
van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarbij verschillende werkinstrumenten ter beschikking worden gesteld aan partners
in het veiligheidsdomein, zoals het alarmeringsplatform BE-Alert, het
crisisbeheerssysteem ICMS, een contact center, ... Er werd een overeenkomst met een looptijd tot 21 september 2022 afgesloten voor
het alarmeringsplatform BE-Alert met als optie de module BIN waardoor de gemeente en de lokale BINs (Buurt Informatie Netwerken)
inwoners in de toekomst in geval van nood makkelijk en gericht zullen
kunnen informeren via verschillende communicatiekanalen.
• De gemeenteraad besliste om toe te treden tot het raamcontract
van de Gemeente Tervuren voor de leasing of aankoop van digitale
aankondigingsborden.
• Het aangepaste bestek en de raming voor de opdracht voor het
inrichten van het avonturenpad De Rotte Gaten in Meerbeek werd
goedgekeurd door de gemeenteraad. De kostenraming bedraagt
63.000 euro inclusief btw.
• De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst tussen
de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Kortenberg voor het

•

•

•

•

•
•

verbeteren van de leesbaarheid en herkenbaarheid van de fietssnelweg F3 Leuven-Brussel goed.
De gemeenteraad keurde de opdrachtdocumenten, de raming en de
lastvoorwaarden goed voor het verbeteren van de buurtwegen
4 (Galgenstraat), 19 (Boeyendaalstraat), 33 (Zonnewoud) en voetwegen 48, 7 en 68 tussen de Zipt- en de Bankstraat. De kost wordt
geraamd op 477.438,62 euro inclusief btw. Deze verbetering van
buurt- en voetwegen kadert in twee schoolrouteprojecten.
De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed met het voorstel om
de woning met grond en aanhorigheden gelegen in de Kloosterstraat 20 in Kortenberg voor openbaar nut aan de gemeente te verkopen. De prijs werd vastgesteld op 315.000 euro.
De gemeenteraad besliste om een perceel grond gelegen langs de
Nederokkerzeelsesteenweg in Erps-Kwerps aan te kopen voor openbaar nut. De prijs werd vastgesteld op 10.195 euro. Het is de bedoeling ecologisch verantwoorde parkeergelegenheid te verschaffen in
de onmiddellijke omgeving van het kerkhof van Erps-Kwerps.
De gemeenteraad keurde een aangepast rooilijnplan en de verbredingen van de buurtwegen 18 (Bruulstraat), 87 (Hof van Sint-Elisabet) en 83 (Olmenhoekstraat) principieel goed met het oog op het
realiseren van het sociaal woonproject ‘Hof van Sint-Elisabet’. Een
openbaar onderzoek wordt ingesteld.
De leden van de gemeenteraad namen kennis van briefwisseling
gericht aan de secretaris en aan gemeenteraadsleden.
Ook volgende punten werden besproken: een (pop-up) kringloopwinkel in Kortenberg, de communicatie rond de kapvergunning en
de heraanplant van de dreef Wijnegemhof, het aanleggen en inrichten van een hondenweide en de plannen voor een BIN Vrebos.

Sluitingsdagen juni
De administratieve diensten van gemeente en Welzijnshuis, de
Bib, het Containerpark en de politiehuizen van Kortenberg en
Herent zijn gesloten op pinkstermaandag 5 juni. De politiehuizen zijn ook op dinsdag 6 juni uitzonderlijk gesloten.

Volgende gemeenteraad
Maandag 29 mei en 26 juni 2017
De gemeenteraad start om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de 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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Burgerzaken
Hebt u vakantieplannen?
Het is erg belangrijk dat u vooraf controleert of u de juiste identiteitsdocumenten bezit. We zetten ze hier nog even allemaal op een rijtje.
Hou zeker rekening met de wachttijd voor de aanmaak van de verschillende documenten:
Kids-ID:
• voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar
• aanvragen een maand voor de afreisdatum
• kostprijs: € 6,30
• 3 jaar geldig
• 1 pasfoto meebrengen – maximum 6 maanden oud – witte achtergrond - tanden mogen niet zichtbaar zijn
• het kind moet de ouder vergezellen bij de aanvraag
Elektronische identiteitskaart:
• voor Belgen vanaf 12 jaar
• aanvragen een maand voor de afreisdatum
• kostprijs: € 18,70
• 10 jaar geldig voor personen vanaf 18 jaar
• 6 jaar geldig voor personen van 12-18 jaar
• 30 jaar geldig voor personen vanaf 75 jaar
• 1 pasfoto meebrengen – maximum 6 maanden oud – witte achtergrond - tanden mogen niet zichtbaar zijn
• de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden
Paspoort (reispas):
• voor alle Belgen die naar een land reizen waar een paspoort vereist is
• aanvragen ten laatste 7 werkdagen voor de afreisdatum
• kostprijs: € 73 (volwassenen) – € 43 (kinderen tot de leeftijd van 18 jaar)
• 7 jaar geldig voor volwassenen
• 5 jaar geldig voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar
• 1 pasfoto meebrengen – maximum 6 maanden oud –
witte achtergrond – tanden mogen niet zichtbaar zijn
Een pasfoto moet aan de volgende voorschriften voldoen:
• de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden
• formaat: 35 × 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van
(minderjarige kinderen moeten vergezeld zijn van minstens één
de kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 35 mm)
van de ouders)
• in vooraanzicht getrokken (dus niet schuin of in profiel)
• met een witte achtergrond
Om zeker te zijn dat u over de juiste identiteitsdocumenten beschikt
• voorhoofd, ogen, wangen, kin en neus moeten onbedekt zijn
kunt u terecht op www.diplomatie.be. U kunt daar per land controleren
• zonder hoofddeksel of sjaal (anders moet een attest van de
welke reisdocumenten u nodig heeft om het land te kunnen bezoeken.
erkende religieuze overheid of een medisch attest voorgelegd
worden)
Meer info:
• de tanden mogen niet zichtbaar zijn op de foto
Dienst Burgerzaken
burgerzaken@kortenberg.be of 02 755 22 30
• de Kortenbergse fotografen hebben de nodige voorschriften
www.kortenberg.be (Leven en samenleven/Reizen)
ontvangen waaraan pasfoto’s moeten voldoen

Zoeklicht · Kortenberg
Juni 2017

5

Lokale Economie
GEMEENTEBESTUUR

Belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk

Sinds 1 januari 2017 heft het gemeentebestuur een belasting op de
voor de bestemmeling kosteloze verspreiding van ongeadresseerd
reclamedrukwerk en gelijkgestelde producten.
Reclamedrukwerk is elke publicatie met daarin commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen, ... die klanten wil aantrekken voor
diensten en/of producten van de adverteerder.
Deze belasting geldt voor de verspreiding in brievenbussen op het
grondgebied Kortenberg.

die adverteren in infoblaadjes die door verenigingen worden verspreid
betalen hierop geen belasting.
De belasting bedraagt 0,05 euro per verspreid exemplaar met een
minimum van 15 euro per verspreiding.
Als verspreider van ongeadresseerd reclamedrukwerk moet u spontaan aangifte doen bij de gemeente Kortenberg ten minste 24 uren
vóór de verspreiding.

Van de belasting zijn vrijgesteld :
• erkende Kortenbergse verenigingen
• plaatselijke vormings- en onderwijsinstellingen

Alle belastingen, retributies en bijhorende aangifteformulieren zijn
online beschikbaar op de webstek van het gemeentebestuur van Kortenberg via www.kortenberg.be (Diensten / Financiën).

Er zijn geen uitzonderingen mogelijk voor lokale handelaars omdat dit
een schending van het gelijkheidsbeginsel zou betekenen. Handelaars

Voor meer info kunt u ook steeds contact opnemen met de dienst
Financiën via het nummer 02 755 23 12 of via reclame@kortenberg.be.

Milieu
Tankslag 2017
GEMEENTEBESTUUR

Infoavond: groepsaankoop voor sanering van oude buiten
gebruik gestelde stookolietanks

Oude, buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, met ernstige vervuiling van
de bodem of het grondwater als gevolg. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van deze oude stookolietanks bij een woning te drukken organiseert een werkgroep van inwoners uit onze en zeven andere gemeenten
(Haacht, Herent, Kampenhout, Kortenberg, Opwijk, Tervuren, Tremelo en Zoutleeuw) een ‘tankslag 2017’.
Deze werkgroep heeft een offerteaanvraag uitgewerkt en 34 firma’s aangeschreven. Uit acht ingediende prijsopgaves
werd één firma gekozen met de beste voorwaarden qua prijs/kwaliteit voor een zo breed mogelijk doelpubliek.
Om u hierover te informeren organiseert de werkgroep Tankslag 2017 enkele informatieavonden waarop de aangeduide firma haar werking voorstelt evenals de concrete aanpak en de voorwaarden van deze tankslag. Na deze
infoavond kunt u een afspraak maken met de firma om een offerte voor de sanering van uw tank op te maken.
Deze informatieavonden gaan door op
– woensdag 14 juni om 19.30 u. in GC Den Breugel, Wespelaarsesteenweg 85, Haacht
– maandag 19 juni om 20 u. in OC Berkenhof, Cultuurzaal, Beekstraat 22, Kortenberg
– ook in Opwijk en Zoutleeuw zal een infoavond georganiseerd worden. Deze data zullen later bekend
gemaakt worden.
U bent van harte welkom.
Indien u geïnteresseerd bent in de groepsaankoop kunt u nog steeds intekenen via het invulformulier https://extranet.interleuven.be/tankslag.
Het invullen van dit formulier verbindt u niet tot het sluiten van een contract met de aangestelde aannemer. Per e-mail krijgt u dit geval wel een
uitnodiging voor de infoavonden.
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GEMEENTEBESTUUR

Inhuldiging Biodiversiteitstoren op de koesterweide
in de De Costerstraat te Everberg

De koesterweide in de De Costerstraat te Everberg werd uitgebreid met een biodiversiteitstoren.
Hierdoor is er een bijkomend spelelement met een hoge educatieve waarde toegevoegd aan de reeds
bestaande speelweide. De biodiversiteitstoren werd ontworpen en gebouwd onder het toeziend oog
van Regionaal Landschap Dijleland en volledig gefinancierd door de Lions Club Kortenberg.
Ter gelegenheid van de officiële inhuldiging op zondag 25 juni worden twee verschillende
wandelingen aangeboden. U kunt kiezen voor een geleid bezoek aan een aardappelbedrijf of u kunt
samen met Walter Sevenants, notoir erfgoedexpert uit Kortenberg, meer te weten komen over de
geschiedenis en het ontstaan van Everberg op en rond de ‘Everberg’.
Beide wandelingen vertrekken om 10 u. op zondag 25 juni vanaf de speelweide in de De Costerstraat
te Everberg. Terugkomst is voorzien om 11.30 u. Daarna volgt een kort officieel gedeelte waarbij de
biodiversiteitstoren wordt ingehuldigd en een glas wordt geklonken.
U bent van harte welkom op dit evenement. Om alles vlot te laten verlopen, wordt u vriendelijk
verzocht om in te schrijven voor de wandelingen en/of de receptie. Deelname is kosteloos, maar de
plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan telefonisch op nummer 02 755 22 18 of via een e-mail naar
milieu@kortenberg.be.

GEMEENTEBESTUUR

Gebruik een keukenafvalbakje met composteerbare zakjes

Het keukenafvalbakje is een handig hulpmiddel voor het inzamelen van
keukenafval. Het heeft een deksel met microgaatjes en verluchtingsopeningen langs de zijkant. Ook de bijhorende composteerbare zakjes
laten lucht door, zodat het afval sneller uitdroogt. Dankzij deze ventilatie hebt u ook minder last van vieze geuren, fruitvliegjes of schimmel.
Eens het composteerbaar zakje vol is, gooit u het in de gft-container of
in uw compostbak of -vat. Omdat er geen rechtstreeks contact met het
keukenafval is geweest, hoeft u het bakje niet steeds schoon te maken.
Ook uw gft-container blijft zo heel wat schoner.
Enkel de composteerbare zakken die via een bij EcoWerf aangesloten
gemeente verkocht worden, mogen in de gft-container terechtkomen.
Deze dragen het logo van EcoWerf en het ‘OK-compostlabel’. Van deze
zakken is EcoWerf zeker dat ze in de installatie gecomposteerd kunnen
worden. Andere composteerbare zakjes, materialen of verpakkingen
zijn niet toegelaten.
Zet uw gft-container bij elke inzameling buiten, want na ongeveer drie
weken beginnen de zakken te composteren waardoor ze kunnen

lekken. De zakjes kunnen best binnen de 1 à 1,5 jaar na productie
datum verbruikt worden. Naast de zakjes van 10 liter zijn er ook
composteerbare zakken van 40 en 120 liter te verkrijgen.
De verkoopsprijs van deze producten is:
• 2,5 euro voor een keukenafvalbakje
• 2,5 euro voor een rol van 50 kleine composteerbare zakjes (passen
in de keukenafvalbakjes)
• 2,5 euro voor een rol van 10 composteerbare zakken (40 liter)
• 4 euro voor een rol van 10 composteerbare zakken (120 liter)
U koopt de bakjes en de zakjes aan het
Onthaal in het Administratief Centrum.
Voor de zakjes kunt u ook terecht op het
containerpark.
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EcoWerf vraagt inwoners om deksels afvalcontainers te sluiten

De ophaaldienst van EcoWerf treft regelmatig gft- of huisvuilcontainers
aan die zo vol zitten dat het deksel niet meer dicht kan. Dit bemoeilijkt de
inzameling en vergroot de kans op arbeidsongevallen. Met open deksel is
het immers moeilijker om de container correct aan de belading te hangen, waardoor deze op de lader kan vallen. Ecowerf vraagt inwoners dan
ook om hun container steeds met gesloten deksel aan te bieden.
Foutief aangeboden containers worden niet langer geledigd en krijgen
een oranje sticker opgeplakt met de boodschap ‘Deksel dicht is verplicht!’
Een overvolle container vermijden kan door hem vaker aan te bieden en
zo veel mogelijk te sorteren en afval te vermijden. Indien de container
inhoud regelmatig niet volstaat, kunnen inwoners contact opnemen
met EcoWerf op het nummer 0800 97 0 97 (optie 1).

Ruimtelijke ordening
Check assistentiewoning
Bent u 65 jaar of ouder en bent u op zoek naar een aangepaste woning
om zorgeloos zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen?
In een erkende assistentiewoning kunt u zelfstandig wonen. Tegelijk is
het een woning die aangepast en veilig is. U kunt er ook, als u dat wilt,
een beroep doen op gemeenschappelijke diensten zoals een poetshulp,
warme maaltijden of thuisverpleging. Er zijn ook gemeenschappelijke
ruimtes waar u andere bewoners kunt ontmoeten.
De website www.checkassistentiewoning.be helpt u graag op weg
met uw zoektocht naar een erkende assistentiewoning. U vindt op de
website een handige checklist die u kan helpen naar een geschikte
erkende assistentiewoning. U vindt op de website ook voorbeelddocumenten die van pas kunnen komen bij het afsluiten van een huur- of

verkoopovereenkomst van een erkende assistentiewoning en een
overzicht van alle erkende assistentiewoningen in Vlaanderen.
Meer info:
Woonwijzer Midden-Brabant
0471 85 03 77 of kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
Spreekuren Woonwijzer Midden-Brabant: woensdag van 9 tot 12 u.
en van 13 tot 16 u. (vrije spreekuren), donderdag van 13 tot 16 u. (afspraak)
Voor info, begeleiding & advies over: alle premies en subsidies
voor verbouwingen, V-test (uw voordeligste energieleverancier),
woningonderzoeken, woningaanpassing, sociaal wonen, sociale
lening, conformiteitsattesten, ....
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Correcte aanmelding zonnepanelen bij uw netbeheerder is verplicht
Het Vlaamse elektriciteitsnet is in volle verandering. Dat heeft gevolgen
voor het beheer ervan. Waar technici van Eandis vroeger altijd perfect
wisten waar precies stroom op het net werd geplaatst, is dat met de
vele aangesloten zonnepanelen niet altijd meer het geval. Niet alle
installaties worden immers door de eigenaars bij de netbeheerders
aangemeld. Dat kan voor veiligheidsproblemen zorgen bij onverwachte
werken aan het distributienet. Een hoge concentratie aan zonnepanelen in één buurt heeft ook een invloed op de spanningskwaliteit in dat
gebied. Daarom is het cruciaal dat de netbeheerder weet waar er overal
zonnepanelen worden aangesloten op het net. Aanmelden is dus niet
alleen verplicht omwille van een correcte netvergoeding, het is ook
echt belangrijk voor de goede werking van het distributienet.
Eigenaars van zonnepanelen: check uw status!
Vanaf 1 juni gelden een aantal strengere regels voor het aanmelden van zonnepanelen. Vanaf dan worden de netbeheerders decretaal
verplicht niet-aangemelde installaties in hun werkgebied actief op te
sporen. Installateurs van zonnepanelen zullen lijsten van de door hen
geplaatste installaties aan de netbeheerders moeten overmaken.
En eigenaars die hun panelen niet binnen een redelijke termijn bij hun
netbeheerder aanmelden kunnen een boete krijgen.
Check daarom vóór 1 juni de status van uw bestaande installatie. Wie zijn zonnepanelen installeerde voor juni 2015 en dus nog
groenestroomcertificaten ontvangt is sowieso in orde. Wie die niet
heeft en zijn zonnepanelen nergens op de energiefactuur vermeld ziet,
voert best een extra controle uit.
Dat kan makkelijk via www.eandis.be/zonnepanelenmelden.

Hoe weet u of uw zonnepanelen al aangemeld zijn?
• Installeerde u zonnepanelen voor juni 2015 en hebt u groenestroomcertificaten (GSC)? Dan zijn uw zonnepanelen sowieso aangemeld en
hoeft u niets te doen.
• Wordt uw zonnepaneleninstallatie vermeld op uw energiefactuur? Dan zijn uw panelen sowieso aangemeld en hoeft u niets te doen.
• Geen certificaten of vermelding op de factuur? Ga dan naar de website van uw eigen netbeheerder. U kunt de status van uw zonnepanelen checken via eandis.be/zonnepanelenmelden.
• Als uw zonnepanelen nog niet bij uw netbeheerder aangemeld zijn, doe dit dan zeker vóór 1 juni.

Zoeklicht · Kortenberg
Juni 2017

9

Drugs- en alcoholpreventie
Praat over uw zorgen, dat helpt
Bron: Logo Oost-Brabant
In uw hoofd kan een mug een olifant baren. Uw gevoelens halen u uit uw
concentratie en verstoren uw nachtrust. Als u met iemand over uw zorgen
praat, dan kan de ander uw probleem helpen oplossen. Want als twee
mensen over een probleem denken, weten ze meer. Misschien zegt die
ander wel iets waarvan u dan denkt: ‘Zo had ik het nog niet bekeken.’

Meer weten? www.fitinjehoofd.be
Vragen over alcohol of drugs? U kunt terecht bij de drugs- en alcoholpreventiedienst in onze gemeente (016 26 94 37 en
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be) of
bel de Druglijn 078 15 10 20.

Praat erover
Als u weet dat er iemand naar u luistert en begrip heeft voor uw probleem, krijgt u het gevoel dat u er niet meer alleen voor staat. Praten
met iemand helpt ook om minder te piekeren. Stop uw problemen dus
niet weg, maar lucht uw hart als u het nodig vindt. Het is een cliché,
maar praten helpt echt.
Op zoek naar een luisterend oor?
• Bel Tele-onthaal op 106 of surf naar www.tele-onthaal.be
• Bel Awel (voor kinderen en jongeren) op 102 of surf naar www.awel.be
• Bel de Zelfmoordlijn op 1813 of surf naar www.zelfmoord1813.be

Gezondheid en Zorg
Vijf tips om gezonder te eten en genoeg te bewegen
Bron: Logo Oost-Brabant
Meer bewegen en toch meer wegen: heeft sporten geen invloed op ons
lichaamsgewicht? We overschatten onze sportprestaties en compenseren die met te veel eten.
Blijven we dan beter in onze luie zetel zitten? Neen. Want bewegen
blijft gezonder dan niets doen. Als u meer beweegt, hebt u minder
risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Beter een kilootje meer
wegen en veel bewegen, dan een normaal gewicht en niet bewegen.
Wilt u een gezond gewicht? Let dan op uw voeding, beweeg regelmatig en zit niet te veel. Deze vijf tips helpen u op weg.
1.	Maak tijd voor ontbijt: als u ’s morgens wakker wordt, hebt u acht
tot twaalf uur niets meer gegeten. Bijtanken is dus nodig. Een
gezond ontbijt doet u minder snel naar suikerrijke tussendoortjes
grijpen en verkleint de kans om u bij de volgende maaltijd te
overeten.
2.	Maak uw eigen lunch: kies voor gezonde ingrediënten. Zo weet u
wat u eet. Een gezonde lunch hoeft niet saai te zijn. Maak een origineel slaatje of kies voor soep.

3. Neem gezonde tussendoortjes: een stuk fruit, een potje yoghurt of
een handvol noten. Zo voorkomt u plotse honger en een spurt naar
de snoepautomaat. Drink water.
4. Beweeg op het werk: maak tijdens uw lunchpauze een wandeling
of ga joggen. Zit u veel aan uw bureau? Sta even recht en zet wat
stappen. Neem de trap in plaats van de lift. Loop rond terwijl u telefoneert. Doe een bewegingstussendoortje: strek uw armen omhoog
en gooi uw benen in de lucht.
5. Wees sneller dan de file: ga met de fiets of te voet naar het werk,
eventueel in combinatie met trein of bus. Wie met het openbaar
vervoer naar het werk gaat, beweegt gemiddeld 19 minuten meer
per dag dan autogebruikers. Bent u toch met de wagen, parkeer
hem dan op de verste plaats van het parkeerterrein.
Hoeveel moet u bewegen?
U hoeft niet intensief te sporten om voldoende te bewegen. Er zijn
drie internationaal erkende wetenschappelijke normen die bepalen
hoeveel u als volwassene tussen 18 en 65 jaar moet bewegen.
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Sportnorm: minstens drie keer een halfuurtje intensief sporten per week. Bijvoorbeeld joggen, intensievere baantjes zwemmen, voetballen.
OF
Beweegnorm: een halfuurtje per dag matig intensief bewegen. Best alle dagen van de week. Bijvoorbeeld tuinieren, naar het werk fietsen,
de trap nemen of wandelen.
U mag dat halfuurtje opsplitsen in verschillende periodes van vijf of tien minuten.
OF
Stappennorm: 10.000 stappen per dag en stilzitten doorbreken: om de 20 à 30 minuten even rechtstaan en rondstappen. Bijvoorbeeld door
een glas water te halen of een bewegingstussendoortje te doen. Aan de UiTbalie in de Bib kunt u een stappenteller uitlenen om na te gaan of
u deze norm haalt. U betaalt een waarborg van 10 euro.

Kom op zondag 25 juni naar de fiets- en wandelhappening
op de site Colomba om alvast de smaak te pakken te krijgen en
te beginnen met een gezondere levensstijl met meer beweging!
Alle info op blz. 17.

Welzijnshuis
Joepie, bijna vakantie ... maar is dat nog betaalbaar?
Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen - wonend in Vlaanderen of Brussel - die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op
vakantie of daguitstap kunnen: mensen met een laag inkomen, met een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling, ...
Via het Welzijnshuis kunt u een aanvraag indienen om via deze organisatie een korting te krijgen op daguitstappen of op vakantieverblijven in België.
Er zal eerst via een sociaal onderzoek worden nagegaan of u voldoet aan de voorwaarden en u zult ook uitleg krijgen over de werking van het Steunpunt Vakantieparticipatie.
Een greep uit het aanbod in onze regio: Dierenpark Planckendael, De Kampenhoeve STER vzw (ezelboerderij in Kampenhout), Museum M, Dijle Floats
(afvaart van de Dijle), Museum voor Oude technieken in Grimbergen, Provinciedomein in Kessel-Lo,...
Aarzel dus niet om langs te komen op de sociale dienst van het Welzijnhuis (elke voormiddag, behalve op woensdag) zodat ook u en uw gezin een
mooie vakantie tegemoet kunnen gaan.
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Dienstencentrum
Vrijdag 23 juni: dag van de mantelzorger
Zorg dragen voor iemand die belangrijk voor u is, lijkt voor veel mensen
vanzelfsprekend, zo vanzelfsprekend dat het zorg dragen voor uw
ouders of een zieke vriend of vriendin kan uitgroeien tot een dagelijkse
bezigheid die veel tijd van u vraagt.
U bent mantelzorger zonder dat u dit bij een officiële instantie hebt
moeten aangeven. In Kortenberg zijn er ondertussen al 220 geregistreerde mantelzorgers die de gemeentelijke mantelzorgpremie ontvangen. Mensen die net als u zorgen voor zieke of oudere mensen, zodat
deze zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven
wonen.
Op 23 juni, de dag van de mantelzorger, staat de mantelzorger in de
schijnwerpers. Dit is de langste dag van het jaar en deze dag staat symbool voor alle tijd die mantelzorgers – vaak de klok rond – investeren
in zorg. Op deze dag wordt de inzet van de mantelzorger duidelijk
gewaardeerd.
Daarom ontvangt het Dienstencentrum u die dag graag voor een infonamiddag met als thema: ‘Mantelzorger, zorg ook voor uzelf’. Als
mantelzorger haalt u veel voldoening uit uw zorg. Maar hoe kunt u beter
voor uzelf zorgen zodat u de zorg langer volhoudt en hoe kunt u uw energie in balans houden, uw grenzen herkennen en op een positieve manier
assertief zijn? Hoe herkent u de signalen van overbelasting, zowel fysiek
als psychisch? Vaak wuift een mantelzorger dit weg, niet zijn of haar welzijn is belangrijk maar dat van de zorgvrager. Als mantelzorger kunt u in
een sociaal isolement geraken want al uw vrije tijd gaat naar de zorg.
Tijdens deze infonamiddag komen allerhande tips aan bod, zoals hulp van
anderen aanvaarden, grenzen durven stellen en tijd voor uzelf maken
zonder u daarover schuldig te voelen.

Praktisch
Vrijdag 23 juni van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie
Kosteloos
Inschrijven vóór 20 juni 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.
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Politie
Phishing: oplichting via e-mail
‘Phishing’ is een techniek die oplichters toepassen om via e-mail (maar
het kan ook via sms of telefoon) persoonlijke gegevens te verkrijgen,
zoals een pincode of een paswoord. Met deze gegevens kunnen oplichters geld van uw bankrekening halen.
Hoe werkt het?
• De verstuurde e-mails lijken ogenschijnlijk afkomstig te zijn van een
officiële instelling, bijvoorbeeld: een bank, de politie, een incassobureau of telefoonmaatschappij.
• Er worden officiële logo’s toegevoegd om de e-mail echt te laten
lijken.
• In de e-mail wordt gevraagd om uw bankgegevens na te kijken, een
nieuwe kaart aan te vragen of een achterstallige boete of factuur te
betalen, door telkens op een link in de e-mail te klikken. Opgepast,
als u hier op klikt, wordt u omgeleid naar een valse website waar
gevraagd wordt uw persoonlijke gegevens in te geven.

• Er staan spellingsfouten in de tekst of in het e-mailadres van de
afzender (bijvoorbeeld: ...@telemet.be in plaats van ...@telenet.be).
Wat kunt u doen?
Een officiële instantie vraagt nooit om vertrouwelijke gegevens via
e-mail (of telefoon of sms) door te geven.
• Ga niet in op deze e-mails en verwijder ze meteen uit uw mailbox.
• Log nooit in op een homebankingsite via een e-mail.
• Contacteer bij twijfel uw bankinstelling.
• Bent u slachtoffer geworden? Verwittig uw bank en laat uw rekening blokkeren. Hebt u materiële schade geleden? Doe dan aangifte
bij uw lokale politiezone.
Meer info: www.safeonweb.be

Hoe herkent u een phishingmail?
• De e-mail is niet aan u persoonlijk gericht, maar begint met
‘Geachte’, ‘Beste klant’ of ‘Beste gebruiker’. Oplichters kennen uw
naam namelijk niet.
• Er wordt gevraagd om op een link te klikken.
• In de e-mail laat men verstaan dat u ‘dringend’ tot actie moet overgaan. Zo niet riskeert u bijvoorbeeld dat uw account wordt stopgezet of dat u geen verrichtingen meer kunt uitvoeren.
• De e-mail is in uw spamfilter terechtgekomen.

Sluitingsdag politiehuis
Het onthaal van de politiehuizen van Kortenberg en Herent zal behalve op pinkstermaandag 5 juni ook
op dinsdag 6 juni uitzonderlijk gesloten zijn.

Bron: www.safeonweb.be
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Snelheidsmetingen april
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in
bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente in kaart te
brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen worden
besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden,
worden door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie:
016 85 34 00 of verkeersdienst@politieherko.be.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders april
Straat

Toegelaten snelheid

Bankstraat
Kwerpsebaan
Kouterstraat
Wijnegemhofstraat

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

Aantal gemeten
voertuigen
223
786
198
1.602

Percentage geflitste
voertuigen

3,1 %
14,2 %
4%
5,5 %

Prikbord
De grote Kortenberg-enquête
Hoe goed voelt u zich in Kortenberg?
In 2012 stelde het gemeentebestuur samen met de Kortenbergse inwoners een nieuw ‘Charter van Kortenberg’ op ter
gelegenheid van de 700ste verjaardag van het oude charter. Daarin werd een toekomstvisie geformuleerd gebaseerd op zes
basisprincipes: solidariteit, samenleven, respect, een aangename en veilige (groene) leefomgeving, aandacht voor elkaar en
mobiliteit. Nu, vijf jaar later, lanceren de gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep een grootschalige enquête bij alle
inwoners van onze gemeente om te onderzoeken in welke mate de gemeente in de goede richting evolueert.
Nog tot en met 30 juni kan iedere inwoner van Kortenberg deelnemen aan de grote Kortenberg-enquête. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Om dit onderzoek te doen slagen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hun mening te kennen geven. U kunt de bevraging online
invullen op kortenberg.citizenlab.co of met het enquêteformulier dat u terugvindt in het midden van het meinummer van Zoeklicht, in het Administratief Centrum (in de Bib of aan het onthaal) of in de verschillende ontmoetingscentra of GC Colomba.
De resultaten worden in september 2017 voorgelegd aan al de adviesraden van de gemeente Kortenberg zodat zij op basis daarvan adviezen kunnen
formuleren naar het beleid. Alle resultaten van deze bevraging en de adviezen worden verzameld in een reeks aanbevelingen - genaamd ‘Chartertoets
2018’ - voor het nieuwe gemeentebestuur dat vanaf 2019 het roer van onze gemeente in handen zal krijgen.
Meer info over deze enquête, over wat er met de resultaten zal gebeuren, over de Charterstuurgroep en het participatietraject van de gemeente
Kortenberg is te vinden op www.kortenberg.be/enquete.
Op het participatieplatform van de gemeente Kortenberg kortenberg.citizenlab.co kunt u overigens niet alleen de grote Kortenberg-enquête invullen,
maar ook creatieve ideeën voor Kortenberg – klein of groot – posten en/of beoordelen. Laat uw stem horen!
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Uw brievenbus:
de belangrijkste wettelijke bepalingen rond afmetingen en plaatsing
Uw brievenbus staat aan de rand van de openbare weg. In gebouwen
met minstens vier wooneenheden moeten de brievenbussen op de
toegangsdeur geplaatst worden, of op het gelijkvloers in een goed verlichte en gemakkelijk toegankelijke ruimte.
• De toegang tot de brievenbussen is permanent vrij en zonder gevaar.
• De opening van uw brievenbus is minstens 23 cm breed en 3 cm hoog.
• Uw brievenbus moet voldoende groot zijn om een grote omslag
(C4-formaat) te kunnen bevatten.

• De opening van uw brievenbus bevindt zich op 70 tot 170 cm van de grond.
• De nummering van uw brievenbus is zichtbaar en leesbaar vanaf de straat.
• Als verschillende busnummers toegewezen werden aan een huisnummer, moeten de busnummers zichtbaar en leesbaar vermeld
worden op of in de onmiddellijke nabijheid van de respectieve brievenbussen. De nummering volgt een logische volgorde en is bij voorkeur opgebouwd uit cijfers.
• Nuttig maar niet verplicht: breng de naam van alle bewoners aan op
de brievenbus.

Nu u weet waaraan uw brievenbus moet beantwoorden, wilt u misschien ook weten welke regels in acht moeten worden genomen bij het
klaarmaken van uw pakjes of brieven om de taak van de postbode te vergemakkelijken.
Alle info hierover vindt u op www.bpost.be (Verzenden / Mijn pakje voorbereiden of Verzenden / Hoe adresseer ik correct?)

Opgepast voor de berenklauw

De reuzenberenklauw wordt in grote hoeveelheden teruggevonden
langsheen de autosnelwegen en de spoorlijnen en in verwaarloosde
tuinen en bossen. De plant breidt zich vooral uit in de Brusselse regio
en voornamelijk langs de Brusselse ring.
De berenklauw kan brandwonden veroorzaken
Ongeveer 24 uur na het contact met het sap ontstaan rode, jeukende
vlekken, die enkele uren later overgaan in een scherp begrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming. Deze letsels kunnen
er uitzien als echte brandwonden en genezen pas na 1 à 2 weken. Na
genezing kunnen ze een bruinverkleuring (hyperpigmentatie) van de
huid achterlaten.
Het sap van de berenklauw is ook giftig!
Er zijn al mensen gestorven nadat een kleine hoeveelheid van het giftige berenklauwsap in hun lichaam terechtkwam via hun mond. Als het
sap in de ogen terechtkomt, kan in sommige gevallen permanente
blindheid ontstaan.

Wat doet u na contact met de
plant?
• Spoel onmiddellijk overvloedig
met koud water en dit onder een
harde waterstraal
• Ga zeker naar de huisarts als er
huidletsels te zien zijn of neem
contact op met een brandwondencentrum
• Pas efficiënte wondzorg toe (dagelijks reinigen, desinfecteren en
nieuwe verbanden aanbrengen)
• Indien het sap in de ogen terechtkomt, moeten de ogen overvloedig
gespoeld worden en gaat u best naar een spoedgevallendienst.
• Vermijd na genezing de zon gedurende 6 maanden

© Nationale Plantentuin

In België bestaan er twee soorten berenklauwen, namelijk de reuzenberenklauw en de gewone of inlandse berenklauw.
• De reuzenberenklauw wordt 5 meter hoog en heeft tussen juli en
september paraplugrote, witte bloemschermen met een diameter
van 50 cm tot 1m. De enorme bladeren zijn behaard en de stengel
is roodgevlekt.
• De gewone berenklauw heeft geen rode vlekken op de stengel en
wordt slechts 2 meter hoog.

Hoe problemen voorkomen?
• Raak de plant niet aan en waarschuw ook de kinderen ervoor. Laat
de kinderen nooit fluitjes of blaaspijpjes maken uit de holle stengel
van de plant.
• Als de plant op openbaar domein groeit, kunt u aan de dienst
Wegen en Groen van de gemeente vragen om de reuzenberenklauw
te verwijderen.
Stuur hiervoor een mailtje naar wegenengroen@kortenberg.be.
• Bij werkzaamheden in de tuin (snoeien of gras maaien) kunt u het
best vermijden dat sap van de reuzenberenklauw op uw huid
terechtkomt. U moet er rekening mee houden dat het sap soms
dwars door de kledij kan dringen.
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Muziekstage
1 Tijdens de muziekstage in de paasvakantie dompelden de kinderen
zich onder in muziek en beeld, ze maakten er onder andere hun
eigen ‘stop-motion’ filmpjes met tablets!
Grabbelpas Griezelfilm
2 Op de Grabbelpasactiviteit van maandag 10 april veranderde
Kortenberg voor heel even in een echte griezelstad. Twintig kinderen
hadden die dag namelijk de leiding over het opnemen van de
nieuwste griezelfilm. Met eigen decors, een eigen verhaallijn en
enkele griezelpoppen gingen ze een hele dag aan de slag.

5
Foto: Roger Mollie

april in beeld
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Buitenspeeldag
3, 4, 5 Op woensdag 19 april was het alweer Buitenspeeldag. Het
dorpsplein en Chiroterrein in Everberg krioelden van de spelende
kinderen. Onder meer de draaimolen, de springkastelen en
de ‘Mega Meltdown Sweeper’ werden uitgebreid getest én
200% goedgekeurd!
Erfgoeddag
6 Tijdens de Erfgoeddag op zondag 23 april konden geïnteresseerden
terecht in het Erfgoedhuis voor een bezoekje aan de expo rond het
thema ‘zorg’.
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(De Bib)

Kom jij ook studeren in de Bib?

Ben je nog op zoek naar een rustige plek om te kunnen studeren? Kom
dan naar de Bib! De Bib biedt: een studieplek waar je met medestudenten in rust kunt werken, wifi waar je je met je eigen computer (kosteloos) op kunt aanmelden en, speciaal en alleen maar met je studentenkaart verkrijgbaar, koffie aan de helft van de prijs.
Check gewoon even de openingsuren en wees welkom!
Openingstijden
Maandag
10 tot 19 u.
Dinsdag
gesloten
Woensdag
13 tot 19 u.
Donderdag
10 tot 19 u.
Vrijdag
13 tot 19 u.
Zaterdag
10 tot 13 u.
Zondag
gesloten

Digidokter in de Bib

Kortenberg is sinds kort een dokter rijker. Een ‘Digidokter’ wel te verstaan. Naar deze dokter ga je niet met een griepje of na een ongelukje
in de keuken. Deze dokter kan je helpen met je vragen over tablets of
smartphones. Weet je niet hoe je de 4G op je smartphone instelt? Hebben je (klein)kinderen voor jou een facebookprofiel aangemaakt, maar
heb je geen idee wat je er mee aankan? Leg je probleem dan voor aan
de Digidokter of kom gewoon luisteren en leer iets bij.
De Bib doet één keer per maand dienst als helpdesk. We maken je eerst
wegwijs in een bepaald thema, nadien houdt de Digidokter een
‘spreekuur’ en kan je je vragen stellen. Het thema van de volgende sessie bepalen we in de vorige sessie. Durf dus zeker voorstellen te doen.
Voordat de Digidokter even vakantie neemt, kan je er nog terecht op
zaterdag 24 juni, vanaf 10 u. in de Bib. In september gaan we
opnieuw van start.

(Jeugddienst)
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

ZAPfest
(jongeren van 12 tot 15 jaar – kosteloze toegang)

Klaar om jouw dansbeentjes los te gooien? Kom dan het einde van de
examens en de start van de zomer mee vieren op de derde editie van
ZAPfest! Optredens, workshops, dj’s, animaties, frietjes, ijsjes en drankjes staan op jou te wachten! Neem al je coole vrienden mee, dress to
impress en kom YOLO-style mee een feestje bouwen! De beats en de
ambiance wachten op jou! Tot dan!

Vrijdag 23 juni van 19 tot 23 u.
Skateterrein achter GC Colomba
Jongeren tussen 12 en 15 jaar
Kosteloze toegang
Drank, frietjes en ijsjes
tegen democratische prijzen

Inschrijven doe je best via kortenberg.bibliotheek.be, klik door naar de
Digidokter-pagina. Laat zeker weten welk toestel je hebt, en of je al een
vraag hebt voor de Digidokter.
Zaterdag 24 juni om 10 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Reserveren kan via kortenberg.bibliotheek.be

@Freepik.com

GEMEENTEBESTUUR

(De Bib i.s.m. Seniornet Vlaanderen)
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(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Fiets- en wandelhappening

Op zondag 25 juni kan je op de site Colomba, ter hoogte van de
speeltuin, genieten van een gezonde, gezinsvriendelijke en ontspannen sfeer. Tussen 14 en 17 u. kan je kosteloos deelnemen aan een breed
gamma van activiteiten. Even bekomen kan op het gelegenheidsterras.
Omdat veiligheid erg belangrijk is, wordt aan alle fietsers gevraagd om
een helm te dragen en de fiets vooraf in orde te stellen. Om parkeer
problemen te vermijden kom je best te voet of met de fiets. Het volledige aanbod vind je hieronder!

Activiteit

Uren

Meer info

Wandeling

Vertrek 14.30 u.
Aankomst 16.30 u.

Een mooie wandeling van een 8-tal kilometer onder begeleiding van een ervaren gids
met een woordje uitleg over de geschiedenis van Kortenberg.

Familiefietstocht

Vertrek 14.30 u.
Aankomst 16.30 u.

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

Geocaching

14 tot 17 u.

Een gps-ontvanger en honger naar avontuur is al wat je nodig hebt voor een schatten
jacht anno 2017. Een behulpzame begeleider helpt jullie op weg!

E-bike infopunt

14 tot 17 u.

Infomomenten gedurende de volledige namiddag met betrekking tot de meest
belangrijkste aspecten van het fietsen met elektrische motor.
Op het gewenningsparcours kan je je eigen fietsbehendigheid testen. Elektrische
fietsen zijn ter plaatse beschikbaar en je zal merken dat dit toch even wennen is. Kom
en probeer!

Mountainbiken

14 tot 17 u.

Je kan op individuele basis kennismaken met één of meerdere mountainbikelussen
in onze gemeente. Je ontdekt zo nieuwe wegjes doorheen mooie velden en groene
bossen met prachtige uitzichten.

Initiatie skateboarden

14 tot 17 u.

Dit is de gelegenheid om het skatepark uit te testen! Je leert de juiste technieken
van een instructeur zodat je in alle veiligheid kunt oefenen. Skateboards en
beschermingsmateriaal worden voorzien.

Randanimatie

14 tot 17 u.

Springkasteel, gekke fietsen, sappentrapper, kinderhoek, volksspelen, gezond vieruurtje,
stappenteller, fietsgraveren, ...

Gelegenheidsterras

14 tot 17 u.

Van bewegen krijg je dorst.
Geniet van een drankje op het gelegenheidsterras, hopelijk met een stralend zonnetje!

Zondag 25 juni van 14 tot 17 u. –
Site Colomba
Kosteloos
Info: sport@kortenberg.be of 02 755 22 87
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(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Kortenberg Feest!
Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van 11 juli Initiatief voor het feest van de Vlaamse gemeenschap

Onder de noemer ‘Kortenberg Feest!’ is het op zondag 2 juli aan de Kortenbergenaren om te bewijzen
dat ze weten wat feesten is! Tussen 14 en 18 u. verwelkomen we jong en oud graag in de tuin en de
omgeving van de pastorij in Meerbeek. Kortenberg Feest kadert dit jaar mee in het feestweekend ter
gelegenheid van 900 jaar Meerbeek.

Voluit
Vlaams!

Gedurende de namiddag kan je genieten van origineel straattheater, acts van lokale verenigingen, animatie, een hapje en een drankje. Kortom, alle ingrediënten om er een gezellige dag van te maken zijn
aanwezig. In Zoeklicht van juli lees je meer details.
Hopelijk tot dan!
Tot Kortenberg Feest!

Zondag 2 juli van 14 tot 18 u.
Omgeving van de pastorij, St. Antoniusstraat, Meerbeek
Kosteloos
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83

(vtbKultuur Kortenberg)

Project Gent Sint-Pieters
Het Lam Gods
200 Jaar universiteit Gent
200 jaar UGent - Durven, denken, doen
Sinds haar ontstaan in 1817 liet de universiteit heel wat sporen na in
Gent. Je komt onder meer voorbij de (resten van de) eerste vier faculteitsgebouwen: het pakhuis op de Korenmarkt (Geneeskunde), het
jezuïetenklooster (Letteren en Wijsbegeerte), de Baudelobibliotheek
(Rechten) en de Sint-Elooiskapel (Wetenschappen en Anatomie).
Aanbidding van het Lam Gods
Het meest begeerde kunstwerk ter wereld
De gebroeders Van Eyck schilderden dit unieke altaarstuk in 1432. Het
is een hoogtepunt van de Vlaamse Primitieven en een mijlpaal in de
kunstgeschiedenis. Het polyptiek overleefde de Beeldenstorm, viel
onder Napoleon in Franse handen en werd in de Tweede Wereldoorlog
door nazi-Duitsland opgeëist.

Project Gent Sint-Pieters
Het station Gent Sint-Pieters is gebouwd aan de vooravond van de
Wereldtentoonstelling van 1913. Het werd de motor voor de ontwikkeling van een heel nieuw stadsdeel. Ongeveer een eeuw later staan we
voor een operatie van dezelfde omvang: het station en zijn omgeving
aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw.
Maandag 5 juni van 7.55 tot 19.30 u.
Vertrek: OC Berkenhof
37 euro, leden betalen 33 euro
Info: guido.craps@vtbkultuur.be of 0475 31 57 29

Zoeklicht · Kortenberg
Juni 2017

19

(UPC KULeuven)

Het leven is een CABARET!
Movie Blues (films voor iedereen, met een link naar geestelijke gezondheidszorg) stelt voor op woensdag 14 juni om 20 u.: Cabaret!

De voorstelling is kosteloos. Napraten bij een glaasje is mogelijk.
Iedereen welkom!

Deze achtvoudige Oscarwinner uit 1972 met een onvergetelijke Liza
Minelli in de hoofdrol toont de zondige, zielloze inwoners van Berlijn
van de jaren dertig op een o zo kille maar schitterende wijze.

Inschrijven niet noodzakelijk,
aanmelden mag: movieblues@upckuleuven.be

De prachtige, scherpe musicalliedjes en de doeltreffende dwarslijnen
tussen het cabaret en de echte wereld zorgen ervoor dat het noodlottige verhaal vol ongelukkige liefde en ambitie een beklemmende context krijgt door de opkomst van de nazi’s. De sinistere leider van het
cabaret wordt briljant vertolkt door J. Grey, maar het is vooral de film
van Liza Minelli, die de treurige en onbezonnen Sally Bowles speelt. Zij
geeft warmte en broosheid aan dit meesterwerk.
De voorstelling vindt plaats in het Congrescentrum van het UPC, Leuvensesteenweg 517 te Kortenberg. De film zal ingeleid worden door
Prof. Em. Guido Pieters.

(Bonzaï Kortenberg)

Godly Play: verhalen van toen worden verhalen van nu !
Bonzaï nodigt jullie uit om te komen kennismaken met Godly Play.
Godly Play is een vernieuwende én diep gewortelde weg om vertrouwd
te raken met de schatten uit de christelijke geloofstraditie. Het is een
creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te
verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen.
Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen – en
in het bijzonder een kind – God kan ervaren in zijn of haar leven. Godly
Play combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal, en wil zo kinderen,
jongeren en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan, om parabels en Bijbelverhalen, stilte en liturgische handelingen
beter te leren aanvoelen.
Godly Play gaat niet over ‘weetjes’ en evenmin over de moraal van het
verhaal of het vermaken van kinderen. Godly Play nodigt uit om in een
verhaal binnen te komen en het mee te beleven. De verteller spreekt de
nieuwsgierigheid en verbeelding van de luisteraars aan om zo samen
met hen een rijkdom van betekenissen te ontdekken in de verhalen.
Kinderen, jongeren, volwassenen mogen leren en ontdekken hoe alle
verhalen van God en mensen op een of andere manier verbonden kunnen zijn met hun eigen levensverhalen en hun relatie met God.

Godly Play respecteert de openheid voor spiritualiteit en stimuleert de
nieuwsgierigheid en fantasie in het ervaren van het mysterie en de
vreugde van God.
Ben je ook nieuwsgierig hoe zo’n sessie eraan toe gaat? Kom dan zeker
op donderdag 15 juni naar de Sint-Pieterskerk van Kwerps (Sint-
Pietersplein 1) en ervaar het mee. Welkom vanaf 19.30 u., er wordt
stipt om 20 u. gestart.
De toegang is kosteloos. Om praktische redenen wordt wel gevraagd
om je aanwezigheid te bevestigen via bonzai.kortenberg@gmail.com
Meer info: Stephanie Claerhout op 0472 22 57 00
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(vtbKultuur Kortenberg)

Ballet van Vlaanderen: Choreolab en Van Mieghemmuseum Antwerpen
Choreolab
Voor de tweede maal is vtbKultuur exclusief te gast in het huis van het
Ballet van Vlaanderen. Deze keer hebben de dansers het heft volledig
zelf in handen. In alle vrijheid kunnen ze hun eigen ideeën uitdenken,
een individuele bewegingstaal ontwikkelen en eigen choreografieën
creëren, ondersteund en aangemoedigd door artistiek directeur Sidi
Larbi Cherkaoui en artistiek co-directeur Tamas Moricz. Choreolab is
een voorstelling waarin u getuige bent van de veelzijdigheid en het
multi-talent van het Ballet van Vlaanderen.
Eugeen Van Mieghem (1875-1930)
De onvermoeibare tekenaar van het gewone volk in de Antwerpse
haven is stilaan herontdekt. De voorbije twintig jaar werden in binnenen buitenland exposities aan hem gewijd en langzamerhand haalt zijn
werk op Belgische veilingen en in de kunsthandel opvallend hoge prijzen. Toch blijft Van Mieghem een randfiguur, een buitenstaander in de
officiële kunstgeschiedschrijving. Dat heeft onder meer te maken met
het feit dat hij in verschillende opzichten een Einzelgänger is geweest,
zijn werk niet tot de avant-garde behoort en hij als kunstenaar evenmin tot één stroming gerekend kan worden.

Woensdag 28 juni van 7.45 tot 19.30 u.
Vertrek met autocar: OC Berkenhof
52 euro, leden betalen 47 euro
Info: guido.craps@vtbkultuur.be of 0475 31 57 29

(Comité 900 jaar Meerbeek)

Feestweekend 900 jaar Meerbeek
Na een geslaagd openingsweekend in januari heeft het Comité 900 jaar
Meerbeek de smaak goed te pakken en nodigt het iedereen van harte
uit op het evenementenweekend.
Vrijdag 30 juni: Muziekfestival met DJ 13 amps in de tent van de
pastorijtuin.
• Happy Hour van 20 tot 21 u.: alle dranken 1 + 1 gratis
• Optreden van The Crocodiles
• Optreden van Rhino
Kaarten in voorverkoop kosten 2 euro, kassa 4 euro.
Zaterdag 1 juli:
• 13 u.: ploegencompetitie ‘Code 3078’, voetbalterrein Standaard
Meerbeek
• 18 u.: BBQ in de tent van de pastorijtuin (inschrijven vereist)
• 19 u.: Dj Zwolleke en volksfeest, prijsuitreiking ‘Code 3078’
Inschrijven voor de BBQ kan door vóór 11 juni een mail te sturen naar
900jaarmeerbeek@gmail.com of via een briefje in de bus Sint-Antoniusstraat 21, 3078 Meerbeek. Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en

het aantal deelnemende volwassenen en kinderen. Volwassenen betalen
23 euro, kinderen tot 10 jaar 13 euro. Op het menu voor de volwassenen
staan: worstje, kippenbrochette, gemarineerde steak, ribbetjes, scampispies, groentebuffet en ijsje. De kinderen krijgen een worstje, kippenspiesje, mini-rundsburger, groentebuffet en een ijsje.
Schrijf het juiste bedrag over op rekeningnummer BE37 1030 4094 9428
van Comité 900 jaar Meerbeek vóór 12 juni.
Zondag 2 juli: ‘Kortenberg Feest!’ in Meerbeek
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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
vrij 02/06/17 om
19:00

Wat
Smaakhoeve 't Silsomhof

za 03/06/17 van 16de Hubevo-volleytornooi
13:00 tot 18:00
ma 05/06/17 van 200 jaar universiteit en
07:55 tot 19:30
stationsproject Gent,
daguitstap
di 06/06/17 van Daguitstap
07:45 tot 19:00
's-Hertogenbosch
woe 07/06/17 van Voorleesuurtje met
14:00 tot 15:00
knutselen
Vrijwilligersopleiding: Op
woe 07/06/17
stap met kinderen door de
van 14:00 tot
insectenwereld
16:30
woe 07/06/17 van
19:30 tot 21:30
do 08/06/17 van
10:15 tot 12:00
za 10/06/17 t.e.m.
ma 12/06/17
zo 11/06/17 van
07:00 tot 17:00
zo 11/06/17 van
09:30 tot 12:00
zo 11/06/17 van
10:15 tot 12:00
zo 11/06/17 van
14:30 tot 17:00

woe 14/06/17
om 14:00
woe 14/06/17 van
18:00 tot 20:30
do 15/06/17 om
20:00
vrij 16/06/17 tot
26/06/17

Organisator
Streekproducten Vlaams-Brabant

Waar

€ 85, straffestreek@vlaamsbrabant.be,
www.smaakhoeve.be

Volleybalclub Hubevo Everberg

't Silsomhof,
Olmenhoekstraat 49,
Erps-Kwerps
GC Colomba

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

€ 37, leden € 33,
guido.craps@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Femma Kortenberg

GC Colomba

De Bib

De Bib

Natuurpunt i.s.m. Provincie VlaamsBrabant

€ 55, 0468 32 22 19
femma.kortenberg@gmail.com
Kosteloos, 02 755 22 90,
bibliotheek@kortenberg.be
Kosteloos, www.natuurpunt.be,
gerd.vanthienen@natuurpunt.be,
0477 88 08 26

Ouder worden en alcohol

Dienstencentrum

Bezoekerscentrum De
Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat
60, Erps-Kwerps
Dienstencentrum

Yves Klein, gegidst bezoek
Bozar
Kermis te Kortenberg

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: station Kortenberg

Gezellige rommelmarkt

Buurtcomité Hertog-Jan

Dr. V. De Walsplein,
Kortenberg
Wijk Hertog-Jan,
Kerkhoflaan, Kortenberg
Vertrek: Dr. V. De Walsplein

Ochtendwandeling 10 km te Wandelclub Witlooftrekkers
Kortenberg
Yves Klein, gegidst bezoek
vtbKultuur Kortenberg
Bozar
Op stap: Het Silsombos
Natuurpunt

Regiowandeling te
Kampenhout
Bloed geven

Info

Gidsenbond Dijleland
Rode Kruis donorwerving

Godly Play: Verhalen van toen, Bonzaï
worden verhalen van nu!
vtbKultuur Kortenberg
Het Albanese volk. Eén
wereld... Vijf werelden?
11-daagse
za 17/06/17 t.e.m. Kermis te Erps
ma 19/06/17

Vertrek: station Kortenberg

www.hubevo.be

Kosteloos,
dienstencentrum@kortenberg.be
€ 25, leden € 22, guido.craps@vtbkultuur.
be, 02 759 84 66
www.kortenberg.be
hertogjan.buurtcomite@gmail.com
www.witlooftrekkers.be, 02 759 68 13
€ 25, leden € 22,
guido.craps@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
www.natuurpunt.be, 0486 47 91 09

Bezoekerscentrum
De Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps
Sint-Servatiuskerk,
Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
Bergstraat 55, Kampenhout www.toerismevlaamsbrabant.be
GC Colomba
nelly_410@hotmail.com
Sint-Pieterskerk, SintPietersplein, Erps-Kwerps
Vertrek: OC Berkenhof

Dorpsplein, Erps

Kosteloos, 0472 22 57 00
€ 2.055, guido.craps@vtbkultuur.be,
02 759 84 66
www.kortenberg.be

Zoeklicht · Kortenberg
Juni 2017

22

Wanneer
zo 18/06/17 van
09:00 tot 17:00
ma 19/06/17 om
20:00
di 20/06/17,
woe 21/06/17 en
do 22/06/17 om
19:30
vrij 23/06/17 om
14:00
vrij 23/06/17 van
19:00 tot 23:00
za 24/06/17 om
10:00
zo 25/06/17
t.e.m. 26/06/17
zo 25/06/17 van
09:30 tot 12:00
zo 25/06/17 van
10:00 tot 11:30

zo 25/06/17 van
14:00 tot 17:00
woe 28/06/17 van
07:45 tot 19:30
woe 28/06/17
om 14:00
woe 28/06/16 van
18:00 tot 22:00
do 29/06/17 van
13:45 tot 17:45
vrij 30/06/17 om
20:00
za 01/07/17
vanaf 13:00
zo 02/07/17 van
14:00 tot 18:00

Wat

Organisator

Dagtocht 22 km te EupenTernell
Infoavond: Tankslag 2017

Waar

Info

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

www.witlooftrekkers.be, 02 759 54 64

Werkgroep Tankslag 2017 en
Milieudienst
Die Blomme

OC Berkenhof, Cultuurzaal

Kosteloos

OC Berkenhof

miafransen@telenet.be, 02 759 43 34

Infonamiddag: Mantelzorger, Dienstencentrum
zorg ook voor uzelf

Dienstencentrum

ZAPfest

Jeugddienst

Scoutslokalen Kortenberg

Digidokter in de Bib

De Bib

De Bib

Kosteloos,
dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224
Kosteloos, jeugd@kortenberg.be,
02 755 22 85
Kosteloos, kortenberg.bibliotheek.be

Wandelclub Witlooftrekkers

Sint-Antoniusstraat,
Meerbeek
Vertrek: Dr. V. De Walsplein

www.witlooftrekkers.be, 02 720 52 21

Milieudienst

Vertrek: Koesterweide De
Costerstraat

Kosteloos, inschrijven verplicht
via milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18

Sportdienst

GC Colomba

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek autocar: OC
Berkenhof
Marktplaats, Tervuren

Kosteloos, sport@kortenberg.be,
02 755 22 87
€ 52, leden € 47,
guido.craps@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
www.toerismevlaamsbrabant.be
www.witlooftrekkers.be, 02 759 54 64

Bloemschikken

Kermis te Meerbeek
Ochtendwandeling 8 km te
Sint Stevens Woluwe
Wandelingen n.a.v.
inhuldiging biodiversiteits
toren koesterweide
De Costerstraat
Fiets- en wandelhappening
Choreolab, Ballet van
Vlaanderen
Regiowandeling te Tervuren
Avondwandeling 13 km
Everberg-Leuven
Dansnamiddag voor
senioren
Muziekfestival 900 jaar
Meerbeek
Ploegencompetitie Code
3078, BBQ en volksfeest
Kortenberg Feest!

Gidsenbond Dijleland
Wandelclub Witlooftrekkers
Seniorenadviesraad Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur
Comité 900 jaar Meerbeek
Comité 900 jaar Meerbeek
Cultuurdienst

Vertrek: Gemeenteplein
Everberg
GC Colomba
Pastorijtuin, SintAntoniusstraat, Meerbeek
Pastorijtuin, SintAntoniusstraat, Meerbeek
Omgeving pastorij, SintAntoniusstraat, Meerbeek

www.kortenberg.be

Kosteloos, 02 755 22 86,
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
€ 4, 900jaarmeerbeek@gmail.com
volwassenen € 23, kinderen tot 10 jaar € 13,
900jaarmeerbeek@gmail.com
Kosteloos, cultuur@kortenberg.be,
02 755 22 83

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

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
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 18
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 mei 2017 gebeuren voor het juli-augustusnum
mer en ten laatste op 25 juni 2017 voor het septembernummer.
Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij
een bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur
deze naar zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s
doorstuurt, betekent dit dat u ons de toestemming
geeft om deze te publiceren in Zoeklicht, en dit op de
plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het
meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 tot 19 u.
Donderdag: van 10 tot 19 u.
Vrijdag: van 13 tot 19 u.
Zaterdag: van 10 tot 13 u.
Burgerzaken
Elke werkdag: van 9 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 11.45 u.
Overige diensten
Elke werkdag: van 9 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.
Containerpark
Noodbosweg 100
info@ecowerf.be of 02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 tot 16 u.
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd
PWA
info@pwa.be of 02 755 22 97

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
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 verschillende 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 juli 2017. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 mei 2017 worden ingediend. Voorstellen voor het septembernummer van Zoeklicht moeten
ten laatste op 25 juli 2017 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 1 juni om 11 u. op de tweede
verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad
willen bijwonen.

OPENDEURDAGEN EN INSCHRIJVINGEN SCHOLEN KORTENBERG – SCHOOLJAAR 2017 - 2018
GemeentelijkE kleuter- en lagere scholen
DE NEGENSPRONG
Annonciadenstraat 1
3078 Everberg
02 759 96 22
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be

DE KLIMOP
Kwerpsebaan 249
3071 Erps-Kwerps
02 759 64 59
deklimop@kortenberg.be
www.deklimop.net
Opendeurdag

Opendeurdag

Vrijdag 25 augustus 2017 van 17.30 tot 19 u.

Woensdag 30 augustus 2017 van 18 tot 19.30

Kennismaken?

Kennismaken?

Tijdens de kijkdagen voor peuters, telkens van 9 tot 10.30 u.:
• woensdagen 11 oktober en 13 december 2017
• woensdagen 24 januari, 21 maart en 2 mei 2018
Tijdens een kijkdag kunnen ouders bij hun kind in de klas blijven

Tijdens de kennismakingsavonden in de instapklas:
• Woensdag 25 oktober 2017 van 18 tot 19 u.
• Woensdag 24 januari 2018 van 18 tot 19 u.
• Woensdag 28 maart 2018 van 18 tot 19 u.

Inschrijvingen

Op afspraak:

Maandag 3 juli 2017, telkens van 18 tot 19 u.
Woensdag 30 en donderdag 31 augustus 2017 van 18 tot 19u.

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

Op afspraak:
met schooldirecteur Johan Bryon
02 759 64 59 of 0489 39 05 16
DE REGENBOOG
Kloosterstraat 10
3070 Kortenberg
02 759 60 69
deregenboog@kortenberg.be
www.de-regenboog.be
Opendeurdag

DE BOEMERANG
A.Dewitstraat 7 (lagere school)
Dorpsstraat 182 (kleuterschool)
3078 Meerbeek
02 759 63 60
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info
Opendeurdag en inschrijvingen
Dinsdag 29 augustus 2017 van 17 tot 18.30 u.

Dinsdag 29 augustus 2017 van 17.30 tot 19 u.

Kennismaken?

Inschrijvingen

Tijdens de kijkdagen voor de peuterklas:
zie www.deboemerang.info
Peuterborrel: vrijdag 23 februari 2018 van 18 tot 20 u.

Maak een afspraak met het secretariaat op 02 759 60 69
Op afspraak:

Info en Inschrijvingen

met schooldirecteur Johan Vandenbergen
0486 79 91 14

Tijdens de opendeurdag of na afspraak op 02 759 63 60

GEMEENSCHAPSONDERWIJS

VRIJ ONDERWIJS

GO! Basisschool Hertog Jan
Kerkhoflaan 28,
3070 Kortenberg
02 759 68 25

Vrije Basisschool Mater Dei
Engerstraat 10
3071 Erps-Kwerps
02 759 65 33

Kennismaken?

Opendeurdag

Tijdens kennismakingsdagen voor peuters: zie www.hertogjan.be
Op afspraak met directeur Rita Coucke: 02 759 68 25

Woensdag 30 augustus 2017 van 17 tot 19 u.

Info en inschrijvingen

Tijdens instapdagen, kijkdagen of na afspraak: zie www.materdei-ek.be

Maandag 3, dinsdag 4 en donderdag 6 juli van 9 tot 12u.
Maandag 21, dinsdag 22 en donderdag 24 augustus van 9 tot 12u.
Op afspraak met directeur Rita Coucke    bs.kortenberg@g-o.be

Kennismaken?
Info en inschrijvingen
Op afspraak met schooldirectie directie@vb-erps-kwerps.be – 02 759 65 33

Deeltijds kunstonderwijs
Filiaal Kortenberg Muziek en Woord
Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Telefoon 02 253 07 33 of 02 720 05 28
dko@kortenberg.be
secretariaat@academiezaventem.be
www.academiezaventem.be

Inschrijvingen (online via www.academiezaventem.be)
Online van 1 tot 20 juni en van 25 augustus tot 15 september
Kennismaken?
Tijdens kijkdagen, gratis proefles en open lesdagen

