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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Kosteloos veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50/min.) of op www.apotheek.be.
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 1733 (zonaal tarief 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.
Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u van 9 tot 18 u. terecht
op een centraal oproepnummer 0903 39 969 (max. € 1,50/min.).

Vrijdag 2 maart: huisvuil en gft
Maandag 5 maart: snoeihout
Vrijdag 9 maart: oude metalen (op afroep)
Maandag 12 maart: pmd en papier en karton
Vrijdag 16 maart: huisvuil en gft
Woensdag 28 maart: papier en karton (verschuiving omwille van
een feestdag)
Vrijdag 30 maart: huisvuil en gft en pmd (verschuiving omwille van
een feestdag)
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

Wachtdienst dierenartsen

Kosteloos fietsgraveren

Wachtdienst tandartsen

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
3-4 maart: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
10-11 maart: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
17-18 maart: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
24-25 maart: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
31 maart -1april (Pasen): Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Geen wachtdienst in maart



016 85 34 00 - pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
www.politieherko.be

Pensioenzitdagen

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 5 maart van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 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 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

Woensdag 7 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
pz.herko@police.belgium.eu - 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 02 238 96 99
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Gemeenteraad
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTERAAD VAN 5 FEBRUARI 2018

• De financieel beheerder bracht verslag uit aan de gemeenteraad over
de 91 financiële verbintenissen van de gemeente waarvoor in het
tweede semester van 2017 een positief visum werd verleend.
• De gemeenteraad legde de bevorderings- en aanwervingsvoorwaarden vast voor het ambt van directeur aan de scholengemeenschap
Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg. De wijziging van het besluit komt
er op neer dat een nieuw benoemde directeur tussentijds zal worden
geëvalueerd en dat deze beoordeling doorslaggevend zal zijn voor een
latere benoeming in vast verband.
• De gemeenteraad keurde een addendum goed bij het reglement over
de rioolaansluitingen, de afkoppeling van regen- en afvalwater, de
berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties. Het
addendum gaat over de plaatsing en het beheer van een individuele
behandelingsinstallatie van afvalwater en de bijhorende afkoppeling
van regen- en afvalwater, in het geval de infiltratieput voor de IBA op
een aanpalend perceel ligt. Een eigenaar dient te allen tijde, ook als
een perceel verkocht wordt, te verzekeren dat een IBA die op het aanpalende perceel ligt, op de infiltratieput aangesloten blijft, zodat
gezuiverd water steeds kan worden afgevoerd.

• In de verkaveling AEF-Invest langs de Everbergstraat-Kwerpsebaan
wordt de voetgangersverbinding, met een oppervlakte van 3a 37ca,
kosteloos overgenomen door de gemeente Kortenberg. Dit stukje
grond wordt openbaar domein.
• De leden van de gemeenteraad namen kennis van briefwisseling
gericht aan de gemeenteraad.
• Ook volgende punten werden besproken: de belasting op ongeadresseerd drukwerk, het versturen van de agenda en de teksten ter voorbereiding op de gemeenteraad naar gemeenteraadsleden, een antwoord op het schrijven van een inwoner van de Vogelenzangstraat, het
voorontwerp van een stedenbouwkundige verordening, affichevrije
verkiezingen, het voorkomen van zwerfvuil, het gericht informeren
van niet-Belgische inwoners van Kortenberg om zich te registreren als
kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen, de toegankelijkheid van
jeugdhuis ’t Excuus, het verslag van de gemeenteraad in Zoeklicht,
ANPR-camera’s voor de Sterrebeeksesteenweg en de Hoogveldstraat,
een verkavelingsaanvraag voor de Vogelenzangstraat, het standpunt
van het bestuur over de uitbreiding van de luchthaven en de brief van
een bewoner van de Vogelenzangstraat.
• De gemeenteraad volgde het schepencollege in het voorstel om
gewezen gemeentesecretaris Paul Lebrun de titel van ere-gemeentesecretaris te verlenen.

Volgende gemeenteraad
Maandag 5 maart 2018
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.

Burgerzaken
GEMEENTEBESTUUR

AUTOMATISCH E-LOKET

Tijdens de maand januari werd de laatste hand gelegd aan het automatisch
e-loket op www.kortenberg.be. In het verleden was steeds nog een tussenkomst
van de medewerkers van de dienst Burgerzaken nodig om documenten elektronisch af te leveren. Nu gebeurt dit voor een groot aantal documenten automatisch.
Wanneer u via het e-loket documenten/attesten/uittreksels aanvraagt,
dan zult u in vele gevallen voortaan in minder dan vijf minuten het
gevraagde document in uw mailbox terugvinden. Indien het document/

attest/uittreksel niet automatisch kan afgeleverd worden, dan verneemt u
dat ook onmiddellijk.
Ook een uittreksel uit het strafregister zal u op die manier veel sneller in
uw mailbox terugvinden. Alleen een uittreksel uit het strafregister voor
‘model 2’ (werken met minderjarige kinderen) zal niet onmiddellijk kunnen worden uitgereikt, omdat daar nog steeds een bijkomende controle
van de politie voor nodig is.
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Lokale Economie
GEMEENTEBESTUUR

INFOAVONDEN GEMEENTELIJKE WEBSITE VOOR EN OVER ONDERNEMERS

Meer zichtbaarheid geven aan uw onderneming? Op de hoogte blijven van
het laatste nieuws voor ondernemers? Kom dan naar een van de infoavonden over de gemeentelijke website speciaal voor en over ondernemers. De
dienst Ondernemen organiseert vier infoavonden voor handelaars en
ondernemers over de mogelijkheden van de website, en over hoe u uw
onderneming kunt toevoegen aan de handels- en ondernemingsgids.
In september vorig jaar werd de Kortenbergse website voor en over lokale
handelaars en ondernemers gelanceerd. De website ondernemen.kortenberg.be is speciaal in het leven geroepen om u op de hoogte te houden over
alles met betrekking tot het ondernemerschap.
De infoavonden vinden plaats in de Raadzaal in het Administratief Centrum
op 19, 22, 26 en 29 maart, telkens om 19.30 u.
Om deel te nemen aan een van deze avonden meld u zich best aan via
ondernemen@kortenberg.be.

GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERGSE MARKT ZOEKT MARKTKRAMERS!

Zit het sociaal contact u in het bloed? Geen moeite met vroeg
opstaan? Hebt u een passie voor ambulante handel?
De Kortenbergse markt is op zoek naar marktkramers die er elke
donderdagvoormiddag een plekje willen innemen. Interesse?
https://ondernemen.kortenberg.be/vaste-standplaats-opde-wekelijkse-markt
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Mobiliteit
GEEN DOORGAAND VERKEER TIJDENS WERKEN STERREBEEKSESTEENWEG
GEMEENTEBESTUUR

De riolerings- en wegeniswerken die binnenkort aan de
Sterrebeeksesteenweg starten, zijn bijzonder ingrijpend. De straat zal
hiervoor op verschillende plaatsen en op verschillende momenten
moeten worden afgesloten. Daardoor zal doorgaand verkeer er niet
mogelijk zijn.
Om te verhinderen dat het sluipverkeer massaal door de wijk Armendaal
slingert, zullen ANPR-camera’s (met nummerplaatherkenning) het
doorgangsverbod efficiënt helpen toepassen. Op basis van de positieve
ervaringen in de Minneveldstraat werd voor dit systeem gekozen,
omdat het toelaat om mensen die een bestemming hebben in het projectgebied, toch toegang te verlenen.
De werken zullen in de loop van de maand maart van start gaan en
zullen gefaseerd verlopen:
• De aannemer zal starten met de aanpassingswerken aan het bufferbekken in voetweg 24. Deze werken zullen aanvatten half maart
en lopen tot eind juni.
• Vanaf begin april zullen ook de werken aangevat worden in de rijbaan van de Sterrebeeksesteenweg. In deze fase zal het stuk tussen
de voetweg en het kruispunt van de Everslaan aangepakt worden.
Deze werkzaamheden zullen duren tot en met het bouwverlof van
2018.
• Na het bouwverlof zal het kruispunt ter hoogte van de Everslaan
aangepakt worden, deze werken zullen lopen tot eind september.
• De laatste fase zal dan plaatsvinden vanaf het kruispunt van de
Everslaan tot het kruispunt met het Hof van Montenaken. De werkzaamheden aan deze fase zullen duren tot december 2018.

Fasering van de werken

Vanaf het moment waarop de Sterrebeeksesteenweg onderbroken wordt,
zal doorgaand verkeer geweerd worden. Enkel aan wie een vergunning
heeft, zal toegang verleend worden tijdens de ochtend- en avondspits.
Wie heeft recht op een vergunning?
• Iedereen die woont tussen de grote verkeersassen N2 en E40, van
aan de Meerbeeksesteenweg tot aan de Hoogveldstraat.
• Iedereen die tijdens de ochtend- of avondspits een bestemming
heeft binnen het door ANPR-camera’s afgebakende gebied.
• Lokale ondernemers wier hoofdzetel in het afgebakende gebied is
gevestigd.
• Frequente bezoekers van bewoners binnen het afgebakende gebied
tijdens de spitsuren.
• Bezoekers van handelaars gevestigd binnen het afgebakende
gebied tijdens de spitsuren.
De gemeente streeft ernaar om zo veel mogelijk nummerplaten automatisch op de vergunningenlijst te zetten. Inwoners die een leasingwagen
bezitten, zullen wel een aanvraag tot registratie moeten doen omdat die
nummerplaat op een ander adres is ingeschreven. De inwoners die binnen
het gebied wonen, zullen verder per brief geïnformeerd worden. Via de
gemeentelijke nieuwsbrief zal verder gecommuniceerd worden.
In maart wordt gestart met een sensibiliseringsperiode. Gedurende
deze periode zullen er brieven verstuurd worden om te wijzen op de
tijdelijke verkeersregeling.
De meest recente informatie vindt u op:
kortenberg.be/project-sterrebeeksesteenweg

Uit deze zone – met aanduiding van de locaties van de ANPR-camera’s
tijdens de werken – zal het doorgaand verkeer geweerd worden.
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Milieu
DOE MEE AAN DE GROTE LENTESCHOONMAAK VAN 10 TOT 18 MAART
GEMEENTEBESTUUR

Samen kunnen we Kortenberg
proper houden: het gemeentepersoneel, inwoners en bezoekers. Vuil trekt vuil aan. Als we
samen ons best doen, zorgen we
ervoor dat onze straten mooi
blijven. Daarom wordt ook dit
jaar een zwerfvuilactie georganiseerd: ‘de Grote lenteschoonmaak’, van vrijdag 10 tot en
met zondag 18 maart.
De bedoeling is dat we met z’n allen het zwerfvuil in alle straten van
Kortenberg opruimen. De gemeente voorziet hiervoor het nodige
materiaal dat u vanaf woensdag 7 maart kunt verkrijgen aan de themabalie woon- en leefomgeving op de tweede verdieping van het
Administratief Centrum. Het materiaal bestaat uit witte zwerfvuilzakken, grijpers, veiligheidsvestje en handschoenen.

Grote stukken zoals afgedankte elektronische apparaten en autobanden
mogen niet in de zak, maar die mag u er wel naast leggen, of u geeft
door waar deze te vinden zijn. De zakken en de rest van het zwerfvuil
worden door de gemeente opgehaald. Al het zwerfvuil wordt gewogen
en geëvalueerd.
Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt en overtuig zoveel
mogelijk anderen om mee te doen. Want zwerfvuil is een zaak van ons
allemaal.
Alle opruimacties in de gemeente zullen geregistreerd worden op de
actiekaart van Mooimakers. Momenteel zijn het hele jaar door ook
meer dan 20 enthousiaste zwerfvuilvrijwilligers actief in Kortenberg die
de gemeente proper houden. Meer info is terug te vinden op
www.mooimakers.be/actiekaart en de Facebookgroep, ‘Mooimakers
Kortenberg’. Neem zeker eens een kijkje!
Meer info en concrete afspraken:
duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 22 67
of tijdens de openingsuren aan het loket van de themabalie
woon- en leefomgeving (van maandag tot en met zaterdag van 9
tot 12 u., op woensdag ook van 13 tot 16 u.)

GEEF DE PADDEN EEN ZETJE
GEMEENTEBESTUUR

Voor het 13de jaar op rij organiseert de gemeentelijke milieudienst in
samenwerking met Natuurpunt Kortenberg en IGO een paddenoverzetactie. De actie gaat van start van zodra de dieren uit hun winterslaap
ontwaken. Dit is sterk afhankelijk van het weer maar is vaak vanaf half/
eind februari en gaat door tot einde maart.
In Kortenberg zijn er twee cruciale punten:
• Populierenlaan en
• GC Colomba
Op deze plaatsen hebben de amfibieën wat hulp nodig. In de
Populierenlaan staan paddenschermen en emmers zodat de padden
niet meer zelfstandig kunnen oversteken. Op die plaats dient de overzet
in de voormiddag te gebeuren. Aan GC Colomba staan geen schermen
en daar moet de overzet van de padden ’s avonds gebeuren.

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

Composteren is niet echt moeilijk, maar toch loopt het regelmatig fout.
Misschien zit u met een aantal vragen… Composteert u best in een vat
of in een bak? Wat mag er allemaal in het compostvat? Waar plaatst u best
uw vat of bak? Hoe begint u eraan? Door een aantal eenvoudige tips op te
volgen, zult u zien dat het een pak gemakkelijker wordt. Bovendien is uw
zelfgemaakte compost een nuttig product dat u in uw tuin kunt gebruiken.
En u spaart het milieu en betaalt minder voor uw afval!
Kriebelt het? Wilt u er meer over weten?
Schrijf u dan in voor een compostcursus die de kringlooptuinkrachten
van de gemeente Kortenberg organiseren. Op twee overlegmomenten
wordt u ondergedompeld in het wereldje van het thuiscomposteren.
Alle nuttige informatie over de verschillende composteersystemen en
het composteerproces en basisinformatie over afvalarm tuinieren zullen
aan bod komen. Tijdens het eerste infomoment krijgt u een theoretische
uitleg. Op het tweede informatiemoment nemen we u mee naar de tuin
van een kringlooptuinkracht. Hier kunt u met uw eigen ogen de toepassingen van compost en ook andere vormen van afvalvoorkoming in uw
tuin bekijken. Met de opgedane kennis kunt u zeker aan de slag om uw
eigen gft-afval thuis te composteren.

Bent u na het volgen van deze twee infosessies geïnteresseerd om mee
te helpen met het kringlooptuinkrachtenteam van Kortenberg, dan
bent u van harte welkom. U kunt mee vergaderen, helpen met de organisatie van een infoavond of de kringlooptuindag,… Bevalt u dit wel,
dan kunt u nadien nog een bijkomende opleiding volgen om een ‘echte
kringlooptuinkracht’ te worden.
Geïnteresseerd? Schrijf u dan snel in voor deze kosteloze cursus. Het
theoretisch gedeelte vindt plaats op donderdag 15 maart van 20 tot
22 u. in het Administratief Centrum, Dr. V. De Walsplein 30, te
Kortenberg. Het praktijkgedeelte vindt plaats op zaterdag 17 maart
van 14 tot 17 u. in de Bankstraat 84, 3078 Everberg.
Het aantal deelnemers is beperkt! Schrijf u dus snel in via
milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18.

Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

KOM NAAR DE KOSTELOZE INFOAVOND
OVER ZONNEPANELEN

Hoewel de periode van subsidiëring voorbij is, blijft een fotovoltaïsche
zonne-installatie een ecologisch en economisch interessante investering.
In deze infosessie leert u meer over de onderdelen en werking van een
pv-installatie.
U krijgt antwoord op vragen als: wat brengt een installatie op en welke
factoren hebben invloed op de opbrengst? Hoe groot moet de installatie
zijn en hoe integreert u ze in uw dak? Hoe herkent u een kwalitatieve
installatie? Kunt u batterijen koppelen aan een installatie? Wat zegt de
regelgeving over pv-installaties?

Een deelnemer getuigt
‘Ik heb deze avond uw avondsessie gevolgd, en ik wil u zeggen dat dit
echt een fantastisch leerzame ervaring was, uw kennis en manier om iets
ingewikkelds toch simpel en interessant te brengen was echt een voorbeeld. Bedankt.’
Praktisch
Donderdag 29 maart om 19.30 u.
Vergaderzaal 3.1, Administratief Centrum
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via:
016 525 900 of
www.vormingplusob.be/zonne-installatie-kortenberg
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Meer info over wonen en bouwen:
Woonwijzer Midden-Brabant
0496 12 86 64 of kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
Vrije spreekuren Woonwijzer Midden-Brabant: woensdag van 13 tot 16 u.
Voor info, begeleiding & advies over: alle premies en subsidies voor verbouwingen, V-test (uw voordeligste energieleverancier), woningonderzoeken, woningaanpassing, sociaal wonen, sociale lening, conformiteitsattesten, ….

Welzijnshuis
DOORGANGSWONINGEN WELZIJNSHUIS KORTENBERG
Bij de sociale dienst van het Welzijnshuis kunt u terecht met allerlei vragen
omtrent huisvesting.
1. Het Welzijnshuis beschikt over een aantal doorgangswoningen. Er
zijn twee doorgangswoningen in Erps-Kwerps met een gemeenschappelijke badkamer en keuken. Er is ook een ééngezinswoning in
Kortenberg.
Opvang in een doorgangswoning is mogelijk als mensen geen
woning meer hebben en er geen opvang mogelijk is bij familie en
vrienden en er geen plaats is in de crisisopvangcentra.
Mensen kunnen er opgevangen worden om verschillende redenen:
• omdat hun woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is;
• omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving;
• omwille van familiale conflicten;
• omwille van een ramp zoals een brand of overstroming;
• omwille van dakloosheid;
• ...
Het verblijf in de doorgangswoning is een tijdelijke oplossing
(4 maanden, eventueel verlengbaar met 4 maanden), tijdens het

verblijf in deze woning wordt er een duurzame oplossing gezocht. De
maatschappelijk werker begeleidt de cliënt intensief in de zoektocht
naar huisvesting.
Voor het verblijf in deze woning wordt er een maandelijkse verblijfsvergoeding gevraagd. Deze bedraagt een derde van het inkomen.
2. Bemiddeling in huurgeschillen. De maatschappelijk werker
tracht te bemiddelen tussen verhuurder en huurder om een procedure
bij de vrederechter en een uithuiszetting te voorkomen. Er is ook een
samenwerking met de politie.
3. Er is een samenwerking met Woonwijzer. Mensen kunnen bij
hen onder andere terecht om zich in te schrijven voor een sociale
woning, voor het aanvragen van premies, voor info over energiebesparende maatregelen, …
4. In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij
(Elk Zijn Huis) en het sociaal verhuurkantoor (Webra) werkt
het Welzijnshuis aan het uitbreiden van het aanbod van woningen en
een goede begeleiding van de huurders. Er wordt dus regelmatig
overleg georganiseerd.
Meer info: Sociale dienst, Welzijnshuis Kortenberg,
02 755 30 70 of welzijnshuis@kortenberg.be

Zoeklicht · Kortenberg
maart 2018

9

INTERNATIONALE WEEK VAN DE VRIJWILLIGERS: 3-11 MAART
Met 133 zijn ze, de vrijwilligers die zich voor het Welzijnshuis inzetten.
Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich op bepaalde momenten vrij. De ene vrijwilliger
heeft veel tijd, de andere wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: ze doen wat ze kunnen en ze
maken een positief verschil in de gemeente. Ze zetten hun talenten in en doen dat met veel plezier en
voldoening.
Om alle vrijwilligers van het Welzijnshuis – die vaak achter de schermen hun steentje bijdragen – te bedanken is er de Week van de Vrijwilliger. Tijdens
deze week laat het Welzijnshuis zien dat het die inzet niet vanzelfsprekend vindt. Doorheen het jaar worden de vrijwilligers gewaardeerd door het aanbieden van vormingen, infosessies en begeleidingsmomenten, … en door dankbaar te zijn!
Daarnaast worden jaarlijks ook alle vrijwilligers samen uitgenodigd voor een bedankingsfeest. Vorig jaar werden de vrijwilligers getrakteerd op een
Spaanse thema-avond met paella op het menu. Dit jaar wordt op vrijdag 23 maart de rode loper voor hen uitgerold en zullen ze weer op een feestelijke
manier bedankt worden. Want het Welzijnshuis heeft sterren van vrijwilligers!
‘Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker.’ – Loesje
Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger voor het Welzijnshuis? Alle info vindt u op kortenberg.be/vrijwilligers-welzijnshuis. Of neem contact op via
vrijwilligers@kortenberg.be of 02 755 30 70.

Dienstencentrum
MANTELZORGWERKING
Naast de gemeentelijke mantelzorgpremie wil het Welzijnshuis ook de
nodige ondersteuning bieden aan mantelzorgers die voor een zorgbehoevende in Kortenberg zorgen. In september 2017 werd er gestart met een
maandelijks moment waar de mantelzorgers de nodige info rond allerlei
thema’s kunnen krijgen, maar waar ze ook hun verhaal kunnen vertellen
en lotgenoten kunnen ontmoeten om elkaar te steunen en te begrijpen.
Deze ondersteuningsmomenten vinden plaats iedere derde vrijdag van de
maand. U bent op al deze momenten welkom van 14 tot 16 u. in de
Ontmoetingsruimte.
Infonamiddag: Wegwijs in de mantelzorg voorjaar 2018
Mantelzorgers vervullen een zeer belangrijke rol in onze samenleving.
Mantelzorgers informeren over hun rechten, de zorgverzekering,
bestaande premies en tegemoetkomingen is dan ook belangrijk.
Tijdens deze infosessie wordt ook stilgestaan bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen en wordt de nodige aandacht
besteed aan zelfzorg voor de mantelzorger.

Praktisch
Vrijdag 16 maart van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
Kosteloos - inschrijven niet nodig
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Gezondheid en zorg
GEMEENTE KORTENBERG INVESTEERT OPNIEUW IN LEVENSREDDENDE APPARATEN
In 2017 werden er reeds twee AED-toestellen aangekocht en geplaatst in Kortenberg
(aan GC Colomba en het Administratief Centrum). In januari werden er terug drie AEDtoestellen aangekocht. Deze werden geplaatst aan de polyvalente zaal in Erps-Kwerps,
aan OC Oud Gemeentehuis in Everberg en aan OC Atrium in Meerbeek. Alle deelgemeenten zijn nu voorzien van een AED-toestel.
Een AED-toestel is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient
bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AEDtoestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot
professionele 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.

De AED-toestellen aan de polyvalente zaal in Erps-Kwerps, aan OC Atrium in Meerbeek en
aan OC Oud Gemeentehuis in Everberg

Thema-avonden voor reanimatie en defibrillatie
Wist u dat er ongeveer 10.000 hartstilstanden per jaar in België zijn?
Dat is ongeveer 27 hartstilstanden per dag.
Wist u dat er in Europa elke 45 seconden een hartstilstand is?
Wist u dat de kans bestaat dat er ongeveer 18 Kortenbergenaren per
jaar een hartstilstand kunnen krijgen, of drie om de twee maand?
Wist u dat er onomkeerbare schade in de hersenen optreedt na 3
minuten?
Dan weet u dat als u niets doet de persoon overlijdt !
Kunt u een persoon met een hartstilstand redden?
Kunt u reanimeren?
Weet dan dat sinds begin 2017 de gemeente geïnvesteerd heeft in
AED-toestellen en dat het Rode Kruis in samenwerking met de
gemeente Kortenberg kosteloos opleidingen geeft in reanimatie en
defibrillatie (reanimatie met AED).

Op volgende data kunt u deze kosteloze opleiding komen volgen:
19 maart
GC Colomba
24 april
OC De Zolder Erps-Kwerps
12 september
OC De Zolder Erps-Kwerps
22 oktober
locatie nog te bepalen
28 november
locatie nog te bepalen
telkens van 19 tot 22 u.
Informatie:
vorming@kortenberg.rodekruis.be
W. Rombaut 0476 570 293
Inschrijving:
https://act.rodekruis.be/Home/Home.aspx
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Politie
INFOAVOND OVER BUURTINFORMATIENETWERKEN
VOOR INWONERS VAN KWERPS
De politiezone Herent-Kortenberg werd in september door enkele
geëngageerde buurtbewoners van Kwerps gecontacteerd met de vraag of
er een nauwere samenwerking mogelijk is tussen de buurtbewoners en
de politie.
Naar aanleiding van deze vraag vonden in december en januari twee
verkennende gesprekken plaats met de initiatiefnemers. Daaruit kwam
vooral de behoefte naar voren om door de politie beter geïnformeerd te
worden over de gebeurtenissen die zich in de buurt afspelen. Zo kan de
alertheid bevorderd worden en kan er een stimulans gegeven worden om
preventiemaatregelen te nemen tegen diefstal. De politie liet hen
kennismaken met het concept van een buurtinformatienetwerk (afgekort
‘BIN’). Dat is een officiële samenwerking tussen de bewoners van een
afgebakende buurt, de politie en de gemeente. De initiatiefnemers willen
graag samen met de politie dergelijke netwerken in de buurt organiseren.
Een BIN kan echter pas succesvol zijn wanneer er voldoende interesse is
onder de bewoners en wanneer enkele bewoners zich actief willen
inzetten om dit samen met de politie te organiseren en levend te houden.

De politiezone HerKo organiseert
samen met de initiatiefnemers een
infoavond om de werking van een BIN
toe te lichten en om na te gaan of er in de
(omliggende) straten van de initiatiefnemende bewoners voldoende
draagvlak is om een BIN te starten. De infoavond is bedoeld voor de
inwoners van de Diestbrugstraat, de Kerselarenstraat, de Nederokkerzeelsesteenweg, de Kasteelstraat, de Oudebaan, Handbooghof, de
Vilvoordsebaan, de Kwerpsebaan (het deel tussen de Oudebaan en het
Sint-Pietersplein) en de Kouterstraat (het deel tussen het Sint-Pietersplein
en de Vilvoordsebaan).
Praktisch
Dinsdag 27 maart om 19 u.
OC De Zolder - Kosteloos
Vooraf inschrijven is nodig via telefoon 016 85 34 00 of
e-mail: pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu

WEET U ALS FIETSER ALLES OVER HET ZEBRAPAD?
Er bestaat nog heel wat onduidelijkheid over het correct gebruik van het zebrapad (= oversteekplaats
voor voetgangers). Mogen fietsers wel fietsen op een zebrapad? En hebben zij hier voorrang? In deze
editie van Zoeklicht worden enkele regels rond het gebruik van het zebrapad toegelicht.
Fietsers mogen fietsen op een zebrapad: JUIST
In de wegcode wordt nergens vermeld dat het niet toegelaten is om als fietser al fietsend het zebrapad
over te steken. Als fietser dient u hier wel steeds voorrang te verlenen aan alle andere weggebruikers
en mag u ook nooit overstekende voetgangers hinderen. Maar fietsen op een zebrapad is dus wel
toegelaten.
Fietsers hebben voorrang wanneer ze op het zebrapad fietsen: FOUT
De wegcode geeft aan dat een zebrapad voorrang geeft aan voetgangers die de straat aan het oversteken zijn of die op het punt staan om de straat over te steken. Iemand die van zijn fiets stapt en zijn
fiets in de hand meeneemt wordt als een voetganger aanzien. In dat geval hebt u dus voorrang op een
zebrapad. Stapt u niet af, dan blijft u een bestuurder en hebt u geen voorrang. U mag als fietser bijgevolg niet verwachten dat autobestuurders stoppen om u over te laten wanneer u al fietsend oversteekt,
want zij zijn dit niet verplicht.
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Politie
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
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 pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen januari
Straat

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

Toegelaten snelheid

V85*

% overtredingen

Minneveldstraat (beide richtingen)
50 km/u.
837
49 km/u.
3,2 %
Ziptstraat (beide richtingen)
50 km/u.
3.050
47 km/u.
1,4 %
*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 1,8 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders januari
Straat

Kerkhoflaan
Ballingstraat
Dalemstraat
Wijnegemhofstraat
Leuvensesteenweg (N2)
Nederokkerzeelsesteenweg

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

40
154
285
1.087
2.328
339

20 %
7,8 %
22,5 %
15,3 %
6%
7,1 %

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERG VÓÓR LUCHTHAVEN, MAAR TEGEN VOORGESTELDE
UITBREIDINGSPLANNEN BAC

Op woensdag 24 januari was er in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps,
op vraag van het gemeentebestuur, een infomoment over de uitbreidingsplannen van de luchthaven door BAC. Er waren ruim 700 aanwezigen. Jammer genoeg gingen de erg technische uiteenzettingen veel te
weinig in op de echte bekommernissen van de omwonenden, die vanzelfsprekend wensten te weten welke de concrete effecten van een verlenging van de startbaan 25L zouden zijn op de leefbaarheid van hun huis,
hun wijk, hun dorp. De frustratie groeide dan ook, wat uiteindelijk leidde
tot enkele emotionele uitbarstingen in het publiek. Daarop vertrok het
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hele panel van experten van BAC - een gemiste kans. De inwoners die hun
vraag schriftelijk indienden zullen wel nog een antwoord krijgen vanwege
de luchthavenuitbater.
Bij de start van de infovergadering verwoordde de burgemeester het
standpunt van het college van burgemeester en schepenen van Kortenberg
én van de voltallige gemeenteraad: het gemeentebestuur kan absoluut
niet aanvaarden dat de voorgestelde optie om de landingsbaan 25L te
verlengen tot aan de dorpskern van Erps-Kwerps, zelfs maar overwogen
wordt. Dat zou de leefbaarheid van meer dan 5.000 inwoners van ErpsKwerps en een gedeelte van Kortenberg zonder meer teniet doen.
Kortenberg is een goede buur van de luchthaven en het Kortenbergse
gemeentebestuur beseft heus wel wat het economische belang van deze
'economische poort' is voor Vlaanderen en voor ons land. Maar de ontwikkeling van de luchthaven moet hand in hand gaan met de leefbaarheid
van de omwonenden. Met de voorgestelde 'opties' gaat de luchthavenuitbater daar lijnrecht tegenin.
Het gemeentebestuur vraagt met aandrang aan de luchthavenuitbater én aan de Vlaamse en de federale overheid, die hierover uiteindelijk zullen
moeten beslissen - dat het bedrijf zélf de eigen exploitatie kritisch bekijkt.
Het globale aantal vluchten zal in 2040 niet hoger liggen dan in 2000. De

13
gigantische infrastructuurwerken zijn alleen bedoeld om de 'pieken' in de
ochtend- en de avondspits op te vangen en - vooral - om het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest bij de vliegbewegingen nog méér te kunnen ontzien dan vandaag reeds het geval is. Dat is ronduit onaanvaardbaar.
Het Kortenbergse gemeentebestuur is als officiële spreekbuis van de
omwonenden helemaal niet 'tegen' de luchthaven, maar het vraagt dat
de toekomstige ontwikkelingen zich situeren binnen de huidige grenzen
van het luchthaventerrein. Het argument van BAC is dat 'de markt' vraagt
dat er op de spitsuren méér capaciteit is. Het antwoord van het gemeentesbestuur is dat die vraag van 'de markt' sterk afhankelijk is van het type
van vliegactiviteit dat men wil aantrekken én dat het welzijn, de gezondheid en de leefbaarheid van de omwonenden minstens een even belangrijk beslissingscriterium moet zijn.
Overigens is het niet BAC (de luchthavenuitbater) die zal beslissen over de
concrete uitvoering van de plannen. Het zal de Vlaamse regering zijn die
deze uitbreidingsplannen uiteindelijk op ruimtelijk vlak zal moeten goedof afkeuren.
Het gemeentebestuur zal er alleszins alles aan doen om deze onaanvaardbare aanslag op de leefbaarheid van een dorpsgemeenschap te voorkomen.

DE GROTE KORTENBERG-ENQUÊTE: HOE GRAAG WOONT U IN KORTENBERG?
GEMEENTEBESTUUR

De gemeente Kortenberg en de
Charterstuurgroep lanceerden in mei
2017 een grootschalige enquête bij alle
inwoners van onze gemeente.
833 inwoners hebben in 2017 deelgenomen aan deze grote Kortenberg-enquête.
De antwoorden werden verwerkt en
voorgelegd aan alle adviesraden van de
gemeente Kortenberg. Zij hebben op vraag van de Charterstuurgroep deze
resultaten bestudeerd en op basis van deze resultaten adviezen aan het
beleid geformuleerd. Alle resultaten van de enquête en de adviezen zijn
verzameld in de Chartertoets 2018, een document dat het huidige beleid
toetst aan de zes charterprincipes.
Deze Chartertoets wordt voorgesteld op donderdag 8 maart om 20 u.,
in de Meditatieruimte van de Oude Abdij van Kortenberg. Na een korte
voorstelling van de bundel bent u van harte uitgenodigd voor een drankje.
Meer info: enquete@kortenberg.be

Wist u dat…
In 1312 werd in de Abdij van Kortenberg het Charter van Kortenberg
afgekondigd. Dit charter was een officieel pact tussen vorst en volk
waarin hertog Jan van Brabant rechten en vrijheden van de adel en
de steden erkende.
Geïnspireerd door dit 700 jaar oude charter, hebben bestuurders en
burgers in 2012 gezamenlijk een vernieuwende toekomstvisie voor
Kortenberg ontwikkeld en uitgetekend. Deze toekomstvisie vormt
de inspiratie voor een nieuw, eigentijds Charter van Kortenberg. Dit
nieuwe charter geeft richting aan het beleid en de toekomstige
initiatieven voor de lokale gemeenschap.
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JANUARI IN BEELD
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O p maandag 1 januari werden de Kortenbergse sportkampioenen gehuldigd door het gemeentebestuur en de sportraad. Met in totaal 18 individuele
kampioenen en één ploeg was 2017 een vruchtbaar sportjaar.
2/3 Op woensdag 3 januari leefden honderden kinderen zich uit op de tweede editie van de Binnenspeeldag. De sporthal werd volledig ingepalmd en klein
en groot konden hun gading vinden in de tientallen attracties. Het was een succes!
4	
De werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe kleuterschoolgebouw De Boemerang langsheen de Alfons Dewitstraat werden in januari aangevat. De
aannemer startte met het bouwrijp maken van het perceel en de opbouw van zijn kraan en werfvoorziening, waarna de graafwerken voor de nieuwbouw
werden uitgevoerd, de funderingen werden klaargemaakt en een funderingsplaat werd gegoten. De werkzaamheden aan de nieuwe vleugel zullen tot
eind december 2018 duren.
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

(Sportdienst i.s.m. 55plus Kortenberg)

JEUGDBOEKENMAAND IN DE BIB
Koning Thomas (de ongelovige) en koningin
Aagje (de nieuwsgierige) van het eiland
Curiosië doen een oproep aan alle nieuwsgierige kinderen.

‘Help ons ons prachtige eiland te redden van
het verschrikkelijke buurland Saailand! Kom
op bezoek en beantwoord enkele vragen. Zo verdienen jullie een paspoort
voor ons land. Als wij genoeg paspoorten hebben afgegeven maakt
Saailand geen kans!’
Kom tijdens de maand maart naar de Bib en speel het
Jeugdboekenmaandspel rond ‘Wetenschap en Techniek’. Wie weet ga jij
wel met een leuke button naar huis!
De hele maand maart, tijdens de openingsuren
Bibliotheek Kortenberg
Voor kinderen vanaf 6 jaar
Kosteloos
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

GEMEENTEBESTUUR

BADMINTON+

Deze initiatiereeks richt zich op
55plussers die overdag zin hebben
om in groep te badmintonnen. De
badminton+ initiatiereeks wordt
begeleid door een sportlesgever en
deelnemers zijn volledig verzekerd.
De badmintonrackets en shuttles
worden ter plaatse voorzien. Neem
je liever je eigen racket mee? Geen
probleem. Inschrijven voor deze initiatiereeks kan via de UiTbalie in de
Bib. Ben je 55 jaar of ouder en heb je de badmintonmicrobe na deze initiatiereeks te pakken? Dan kan je probleemloos aansluiten bij de vaste
groep badmintonners van 55plus Kortenberg.
Vrijdag 2, 9, 16, 23 en 30 maart van 14 tot 16 u.
Sporthal Colomba
Kosteloos (lessenreeks is volledig verzekerd)
Meer info en inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib i.s.m. Curieus Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

LEZING JOHAN ACKAERT: 'DE GEMEENTE IN PERSPECTIEF'
Johan Ackaert (politicoloog en decaan Faculteit Rechten UHasselt) onderzoekt al lang veranderingen in de lokale politiek
en het lokaal bestuur. Tijdens deze voordracht analyseert hij de uitdagingen waarmee onze gemeenten worden geconfronteerd. In het bijzonder focust hij op de impact van veranderend burgerschap en tekortschietende bestuurskracht.
Donderdag 8 maart om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijving en betaling vooraf is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

(De Bib i.s.m. Davidsfonds Erps-Kwerps & Kortenberg en Erfgoedhuis Kortenberg)

THEATERVOORSTELLING: 'HELLO ROBOT'

Familievoorstelling vanaf 6 jaar

© Studio Gekko

GEMEENTEBESTUUR

Studio Gekko brengt de boeiende, interactieve en vaak ook
grappige voorstelling ‘Hello
Robot’, in het kader van de
Jeugdboekenmaand die dit
jaar helemaal draait rond
‘Wetenschap en Techniek’.

Elk kind is gefascineerd door robots en vaak stopt het niet als je volwassen
bent. David Francis is een expert in robotica, de wetenschap en technologie van robots. Hij neemt ons mee in een toekomst waar robots naast en
met ons zullen leven. Zelfrijdende auto's, bezorgdrones, gekke machines
die kunnen praten, huisrobots die voelen dat we honger hebben, enzovoort. Samen met David verzamelen we onze technische kennis en fabriceren een cybertoekomst. Een robot die tennist, een huis bouwt, je gras
maait, je neus komt snuiten of je huiswerk maakt? Of een robot die boeken schrijft en voorleest? Niks is onmogelijk. Maar schuilt er dan nergens
gevaar? Wanneer is iemand nog een mens en wanneer een machine?
‘Hello Robot’ steekt de handen uit de mouwen, maar doet ons ook even
nadenken.
Zondag 11 maart van 10.30 tot 11.30 u.
Bibliotheek Kortenberg
8 euro per gezinslid. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene
Inschrijving en betaling vooraf is verplicht en kan via de UiTbalie in
de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS: ICONEN
BIJ DE ORTHODOXEN

Iconen zijn typerend voor de Orthodoxe
Kerk en zijn vooral ontstaan in Griekenland,
de Balkan en Rusland. Het zijn paneelschilderingen die, net als de glasramen, schilderijen en heiligenbeelden in de RoomsKatholieke kerken, een soort bijbel vormen
die de gelovigen makkelijk kunnen volgen.
Overigens bevinden zich ook in de abdijkapel van Kortenberg enkele iconen; die zullen
tijdens de lezing worden tentoongesteld in de bibliotheek.
Spreker Armand De Roose gaat dieper in op het belang van iconen voor
de Orthodoxe Kerk. Hij analyseert de verschillen tussen de Orthodoxe en
de Rooms-Katholieke Kerk en behandelt ontstaan en verspreiding van de
iconen. Er is aandacht voor de technische kant van de zaak en daarnaast
heeft de spreker het over de theologische en de liturgische betekenis van
iconen. Hij leert je wat iconoclasme en iconostase betekenen en wat de
‘Christos Pantocratos’ is. Deze voordracht is ideaal om je culturele kennis
van Oost- en Zuid-Europa bij te schaven.
Dinsdag 20 maart om 19.30 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro, drankje inbegrepen. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: APPS VOOR JE GEZONDHEID

Sommige apps toveren je smartphone of tablet om in een hartslagmeter, een stappenteller of een slaapcoach.
Andere apps helpen je om te stoppen met roken of geven je een seintje wanneer het tijd is voor je medicijnen.
Hoe betrouwbaar zijn ze en hoe zet je ze goed in? Kom het te weten in deze sessie.
Digidokter-van-dienst Mathias Algoet van Appstublieft geeft je de nodige uitleg, zegt je welke apps zeker niet mogen ontbreken op jouw toestel en helpt
je op weg om ze ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Na de workshop kan je eventuele vragen stellen aan de Digidokter.
Zaterdag 24 maart van 10 tot 12 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

© makyzz / Freepik.com
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(Cultuurdienst i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

FILMVOORSTELLING ‘KOBE DE GROENEN
DOKTOOR’ UIT 1978

(De Bib i.s.m. het Afrika Filmfestival)
GEMEENTEBESTUUR

FILM IN DE BIB: ‘BRAM FISCHER’

Regie: Jean van de Velde (Zuid-Afrika, 2017 – 121 minuten)
Met: Peter Paul Muller, Antoinette Louw en Sello Motloung
Nederlands ondertiteld
Op vrijdag 30 maart sluit de
Bib haar derde reeks filmavonden
af met een voorstelling die – het
wordt stilaan traditie – focust op
Afrika.
Zuid-Afrika, 1963. De onvrede
tegen de Apartheid groeit. Bij
een inval worden acht kopstukken van het ANC opgepakt. Aan
deze groep wordt een negende
lid toegevoegd: Nelson Mandela.
Het blanke regime maakt zich
zorgen om de toenemende
onrust en wil de groep als voorbeeld stellen en tot de doodstraf veroordeeld krijgen. Gerespecteerd advocaat Bram Fischer neemt hun verdediging op zich. Wat het regime niet
weet is dat Fischer eigenlijk de tiende verdachte had moeten zijn: hij is
immers zelf betrokken bij het ondergronds verzet. Wanneer de geheime
politie gaandeweg zijn dubbelrol ontdekt, komt hij voor een moreel
dilemma te staan: verkiest hij de verdediging van zijn cliënten boven zijn
eigen veiligheid en die van zijn gezin?
Als opwarmer voor de Erfgoeddag van 22 april kan je op zondag 25
maart alvast komen kijken naar de film ‘Kobe de Groenen Doktoor van
Midden-Brabant’. Deze film werd 40 jaar geleden gemaakt in het kader
van ‘Het jaar van het Dorp - 1978’. Het thema is de keuze tussen verstedelijking en urbanisering of … het landelijke en de ruralisering. De film
toont hoe Midden-Brabant koos voor een landelijk karakter. Prachtige
dorpsbeelden en landschappen uit 1976-1978 met het werkelijke leven
in heel wat Midden-Brabantse dorpen. Je ziet de huwelijkstradities in
Kwerps, de eerste editie van de Schoonaerdefeesten met stoet, de meiboomplantingen in Erps en Kortenberg, het pachthof van de Zeven Slapers
in Meerbeek, de olieslagmolen in Everberg, ... Ook de buurgemeenten
Nederokkerzeel, Bertem, Herent, ... komen aan bod.
Na afloop is er de mogelijkheid om de film te bestellen. Deze kan je afhalen op de Erfgoeddag van 22 april in het Erfgoedhuis van Kortenberg.
Zondag 25 maart om 10, 14 en 16 u.
OC De Zolder
Kosteloos
Meer info en inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.

16

Vrijdag 30 maart om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80.
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

ACTIVITEITEN PAASVAKANTIE

Ook tijdens de paas- en zomervakantie kan je in Kortenberg terecht voor leuke activiteiten. Tijdens de zomervakantie staat er zelfs gedurende 9 weken
allerlei leuks op het programma. Blader door jouw exemplaar van de Vakantiewijzer en kies je activiteiten! De Vakantiewijzer hebben de kinderen op school
meegekregen.
Wie geen exemplaar ontving, kan er een verkrijgen aan de UiTbalie in de Bib of een digitale versie ophalen via www.kortenberg.be/vakantiewijzer.
De inschrijvingen voor de paasvakantie gaan van start op maandag 26 februari om 9 u.
Noteer ook alvast in je agenda dat je voor de zomervakantie zal kunnen inschrijven vanaf zaterdag 10 maart om 9 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 kan je een vrijetijdspas aanvragen waarmee je een sociaal tarief kan bekomen.

Kleuters
Paaseitjes in de Bib

°2012 tot en met 2014

Tijdens de gehele paasvakantie gedurende de
openingsuren

Bib

Voorleesnamiddag en knutselen: Op wieltjes

°2012 tot en met 2014

Woensdag 4 april van 14 tot 15 u.

Bib

Kleutersportkamp

°2012 tot en met 2013

Van 3 tot en met 6 april, dagelijks van 9 tot 12 u.

De Regenboog
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Kids
Paaseitjes in de Bib

°2006 tot en met 2012

Tijdens de gehele paasvakantie gedurende de
openingsuren

Bib

Voorleesnamiddag en knutselen: Op wieltjes

°2010 tot en met 2012

Woensdag 4 april van 14 tot 15 u.

Bib

Alles Kids: Eerst water, de rest komt later!

°2006 tot en met 2012

Van 3 tot en met 6 april, dagelijks van 9 tot 16 u.

Scoutslokalen

Turnkamp

°2006 tot en met 2011

Van 3 tot en met 6 april, dagelijks van 13 tot 16 u.

De Regenboog

Grabbelpas: (h)Appklaar

°2006 tot en met 2009

Dinsdag 3 april van 9 tot 16 u.

GC Colomba

Auteurslezing Marc de Bel

°2006 tot en met 2012

Zaterdag 7 april van 10 tot 12 u.

Bib

Muziekstage

°2006 tot en met 2011

Van 9 april tot en met 11 april van 9 tot 16 u.

GC Colomba

Alles Kids: Plezier hier!

°2006 tot en met 2012

Van 9 tot en met 13 april, dagelijks van 9 tot 16 u.

Scoutslokalen

Grabbelpas: Goochelen

°2005 tot en met 2011

Maandag 9 april van 9 tot 16 u.

GC Colomba

Tieners
A-Teens: Eerst water, de °2003 tot en met 2005
rest komt later!

Van 3 tot en met 6 april, dagelijks van 9 Scoutslokalen
tot 16 u.

ZAP: Klimpunt

°2003 tot en met 2005

Donderdag 5 april van 9 tot 16 u.

Watersport en Adventure Centrum
Limburg in Houthalen

Auteurslezing Marc de
Bel

°2003 tot en met 2005

Zaterdag 7 april van 10 tot 12 u.

Bib

A-Teens: Plezier hier!

°2003 tot en met 2005

Van 9 tot en met 13 april, dagelijks van Scoutslokalen
9 tot 16 u.

ZAP: Escape Room

°2003 tot en met 2005

Dinsdag 10 april van 12 tot 17 u.

Escape room ‘De Gouden kooi’ in
Mechelen

Van 12 april tot en met 13 april van
9 tot 16 u.

Jeugdhuis ‘t Excuus

Tienertweedaagse: Soap °2002 tot en met 2004
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AANBOD VAN VORMINGPLUS OOST-BRABANT

WORD ZELF TANTE KAAT: MILIEUVRIENDELIJKE POETSTIPS EN -TECHNIEKEN
Ecologisch poetsen? Ja, ook schoonmaken kan je doen met het milieu in je achterhoofd. Geen grote
theorieën, maar interessante en bruikbare Tante-Kaat-raad. Natuurlijke huishoudmiddeltjes? Jazeker,
na deze cursus ga je naar huis met tal van ‘groene’ en gemakkelijk toepasbare poets- en wastips.
Woensdag 7 maart van 19.30 tot 22.30 u.
OC Berkenhof
16 euro (12 euro reductieprijs)
Info en inschrijven: info@vormingplusob.be, 016 52 59 00 of bij de UiTbalie in de Bib: uitbalie@
kortenberg.be, 02 755 22 80
Meebrengen: ondoorschijnende en goed afsluitbare fles van 250 ml (eventueel met spraydop)

Vormingplus heeft een eigen reductietarief. Krijgt u een werkloosheids- of ziekte-uitkering of valt u onder het Omnio-statuut dan betaalt u dit
reductietarief. Met dit reductietarief krijgt u 25% korting op het standaardtarief indien dit hoger is dan 8 euro. U dient dit te vermelden bij uw
inschrijving, waarna Vormingplus u telefonisch contacteert voor het juiste statuut.

(Jump-up vzw)

(vtbKultuur)

ROPESKIPPINGSHOW:
JUMP-UP @ THE FESTIVALS

MEMBRA JESU
NOSTRI: CONCERT
DOOR LUCA KAMERKOOR EN ATELIER OUDE MUZIEK
ONDER LEIDING VAN ERIK VAN NEVEL

Iedereen is van harte welkom
op de show van Jump-up
vzw. Een show waar 240
ropeskippers met hun
springtouwen weer een
geweldig spektakel brengen.
Je ziet er eenvoudige oefeningen in één touw, maar
vooral ingewikkelde creaties
in meerdere touwen, lange
touwen, blokjestouwen en noem maar op. Dit alles gebracht
rond het thema 'Jump-up @ the festivals'.
Kom, kijk en geniet van hun 12de show!
Zaterdag 3 maart van 19 tot 22 u.
en zondag 4 maart van 14.30 tot 17.30 u.
GC Colomba
12 euro volwassenen, 8 euro kinderen jonger dan 12 jaar
Meer info: http://www.jump-up.be of info@jump-up.be

In 1680 draagt Dietrich Buxtehude zijn
zevendelige Passionsmusik op aan de
Zweedse hofkapelmeester Gustaf
Düben: de Membra Jesu Nostri.
De tekst stamt reeds uit de middeleeuwen en wordt toegeschreven aan
Bernardus van Clervaux. Het zijn mystieke overwegingen bij de geschonden
ledematen van de lijdende en gekruisigde Christus. Elke cantate benadert
een ander lichaamsdeel: de voeten, de
knie, de handen, de zijde, de borst, het
hart en tenslotte het aangezicht.
Zondag 4 maart vanaf 10.15 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
16 euro, vvk 14 euro, leden 12 euro (kaarten ook te verkrijgen via de UiTbalie)
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
guido.craps@vtbkultuur.be of 02 759 84 66
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(WTC 't Wieltje Kortenberg VZW)

(Jump-up vzw)

KLAAR VOOR HET NIEUWE FIETSSEIZOEN?

ROPESKIPPING KLEUTERINITIATIE

Met de racefiets, sportieve fiets, familiefiets of e-bike... WTC 't Wieltje zet
je iedere week op weg naar een gezonde ontspanning. De wielertoeristen
(drie snelheidsniveaus) en sportieve fietsers springen op de pedalen op
zondag 4 maart, de recreatieve fietsers op vrijdag 6 april. Ze vertrekken altijd op het Dr. V. De Walsplein in Kortenberg.

Wellicht heb je al wel eens ergens ropeskipping gezien. Dat is een acrobatische vorm van touwtjespringen, een leuke sport om vanaf 6 jaar te
beoefenen! Om met deze sport al even kennis te maken, richt 'Jump-up
vzw', de ropeskippingclub van Kortenberg, 8 initiatielessen in.

Voor wie: alle jongens en meisjes uit de derde kleuterklas (°2012)
Ook zin om je benen eens te testen?
Vul dan het contactformulier in op www.wtc-twieltje.be,
stuur een e-mail naar info@wtc-twieltje.be of telefoneer
naar 02 759 43 72.

(Velt Midden-Brabant)

ECOZOET: KOKEN MET ZOET, ZONDER SUIKER
Geen smaak die zoveel tegenstrijdige gevoelens bij ons oproept als zoet.
Want zoet is zonde en zaligheid tegelijk. In het kader van deze zoete
ambiguïteit onderzocht Velt hoe duurzaam zoet nu eigenlijk is, want suiker, de koning der zoetheid, is een goedje met een serieuze ecologische
voetafdruk. Moeten we ons dan hoeden voor deze verboden vrucht of kan
zoet ook zonder schuldgevoel? Wees gerust. Er is veel meer zoet dan je
voor mogelijk hield.

Wanneer en waar: Er worden twee initiatiereeksen georganiseerd: op
dinsdagavond te Erps-kwerps vanaf dinsdag 6 maart en op vrijdagavond te Kortenberg vanaf vrijdag 9 maart.
Start lessenreeks in Erps-Kwerps vanaf dinsdag 6 maart
van 18 tot 19 u.
Start lessenreeks in Kortenberg vanaf vrijdag 9 maart
van 16.45 tot 17.45 u.
Turnzaal GBS De Klimop, Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps
Turnzaal GBS De Regenboog, Kloosterstraat 10, Kortenberg
25 euro
Meer info en inschrijven:
http://www.jump-up.be of info@jump-up.be

Deze vorming biedt je duiding, tips en recepten voor zoet dat blijft duren. Je verneemt wat ‘suiker’
nu eigenlijk is en hoe wij het als brandstof verwerken, hoe je suiker kan vervangen door ecologische
en natuurlijke alternatieven. Je leert hoe suiker vaak geen must is wanneer je groenten, kruiden en
fruit op de juiste manier bereidt en je leert vooral creatief koken met natuurlijke zoetstoffen en
uitgebreid genieten van de variëteit aan zoete gerechtjes.
Dinsdag 13 maart om 19 u.
GC Colomba, Kortenberg
2 euro leden, 3 euro niet-leden
Meer info en inschrijven: jospa@skynet.be of 016 65 09 85
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(NEOS Kortenberg)

(vtbKultuur Kortenberg)

KENNISMAKEN MET NEOS KORTENBERG

ROME, WIEG VAN HET WESTEN. EEUWIG
EN ZWIERIG. LEZING DOOR DR. JAN VAES

NEOS Kortenberg is een actieve vereniging voor alle
senioren in Kortenberg en omgeving die houden van
beweging, culturele en culinaire uitstapjes en van het
gezellige samenzijn met leeftijdsgenoten.
Meer informatie omtrent deze vereniging, het bestuur
en de activiteiten vind je op de website www.neosvzw.be/kortenberg.
Kennismaken?
Indien je graag met NEOS Kortenberg wenst kennis te maken, kan je vrijblijvend
deelnemen aan één van hun activiteiten. Inschrijven hiervoor kan via Jacqueline
Vander Niepen (02 759 61 73) of Mia Gielis (02 759 56 17).
Volgende activiteiten tijdens maart-mei zijn:
- 15 maart: Daguitstap naar Wezemaal: Wijnbergwandeling, museum, wijnproeverij en bezoek aan een fruitbedrijf
- 28 maart: Daguitstap naar Poperinge in het kader van de hopscheuten
- 12 april: Musical: Zoo of Life – Koningin Elisabethzaal, Antwerpen (VOLZET)
- 19 april: Daguitstap naar Gent
- 26 april: Provinciale wandeling in Oud-Heverlee
- 4 mei: Daguitstap naar Kinrooi – Op zoek naar het witte goud
- 24 mei: Daguitstap naar Zoutleeuw
NEOS Kortenberg hoopt je spoedig te mogen verwelkomen.
NEOS Kortenberg
02 759 73 52
http://www.neosvzw.be

(’t Akkosjeke)

TWEEDEHANDSBEURS KLEDING VOOR BABY'S,
KINDEREN, JEUGD EN ZWANGERSCHAPSKLEDIJ
Op zaterdag 17 maart vindt in GC Colomba een tweedehandsbeurs voor
baby-, kinder- jeugd- en zwangerschapskleding 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 16 maart tussen 15.30 en 20 u. De afrekening gebeurt op zondag
18 maart tussen 9.30 en 10.30 u.

Zaterdag 17 maart van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba
Meer info: secretariaat@akkosjeke.be of www.akkosjeke.be

De Romeinen boden Italië
én Europa structuur en
cultuur. Rome werd ook
mater et caput van het
ontluikende christendom,
een eeuwige aantrekkingspool voor pelgrims.
In de middeleeuwen
bleek de eenheid van
Italië ver zoek. Noord en
zuid gingen eigen wegen,
vreemde vorsten bestuurden grote delen van het schiereiland, de
Pauselijke Staten vormden een echte splijtzwam. Spanningen
tussen Welfen en Ghibellijnen verdeelden de bevolking diep.
Steeds meer bemoeiden lokale adellijke families zich met de
pauskeuze. Rome gleed af naar totale anarchie zodat de kerkvorsten zich gedwongen zagen de wijk te nemen naar Avignon
(1309-1377). Rome bleef achter als een spookstad.
Bij hun terugkeer moesten de pausen de stad uit haar as doen
herrijzen. Vanaf het begin van de 16de eeuw nam Rome als centrum van de renaissance de fakkel over van Florence. De
Contrareformatie gaf de eeuwige stad een nieuwe glansrijke
impuls. Rome fungeerde als een artistieke magneet en een reeks
geïnspireerde barokpausen gaf haar het schitterende aanschijn
van vandaag.
De politieke eenheid van Italië werd pas bereikt in 1861. De
nieuwe staat bouwde Rome in ijltempo uit tot hoofdstad van een
verdeeld land. De ‘Romeinse kwestie’ bleef aanslepen tot het
interbellum, getekend door het fascisme en een volslagen mislukt imperialisme.
Italië is tot het einde van de 18de eeuw de wieg van nagenoeg
elke Europese kunststroming geweest. En Rome speelde daarin
een hoofdrol.
Donderdag 15 maart van 20 tot 22 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
9 euro, vvk 8 euro, leden 7 euro (kaarten ook te verkrijgen
via de UiTbalie)
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
guido.craps@vtbkultuur.be of 02 759 84 66
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(Gemeentelijke Basisschool de Klimop)

(vtbKultuur Kortenberg)

CIRCUS KLIMOPINI

KELTISCH CONCERT (KELTISCHE HARP EN
LIEDEREN) DOOR LAKSHMI MATTHIEU

Op zaterdag 17 maart tonen de circusartiesten van GBS de Klimop hun kunsten. Acrobaten, krachtpatsers, jongleurs,
dierentemmers, clowns, … je ziet ze
allemaal aan het werk! Kom kijken! De
kinderen spelen twee voorstellingen, respectievelijk om 11 en om 15 u. De circustent vind je op de Kwerpsebaan 249, ErpsKwerps.
Zaterdag 17 maart om 11 en om 15 u.
GBS de Klimop, Kwerpsebaan 249,
Erps-Kwerps
8 euro volwassenen, 4 euro kinderen
tot en met 13 jaar
Meer info en tickets: 02 759 64 59 of
www.deklimop.net

Het mythische en omfloerste
Ierland met zijn volksmuziek, de
Keltische cultuur met haar Ierse
en Bretoense liederen intrigeerden Lakshmi Matthieu reeds vanaf zeer jonge leeftijd. Samen met de
glasheldere stemmen van Mairéad Ni Mhaonaigh (Altan) en Maíre
Brennan (Clannad) kwam ook de harp voor het eerst in haar wereld.
Gefascineerd door de heldere klanken van de Keltische harp wist zij al heel
vroeg dat dit ‘haar’ instrument zou worden.
Zondag 18 maart vanaf 10.15 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
16 euro, vvk 14 euro, leden 12 euro (kaarten ook te verkrijgen via de
UiTbalie)
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
guido.craps@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

(Bonzaï)

GODLY PLAY: VERHALEN VAN TOEN WORDEN VERHALEN VAN NU! EVEN STILVALLEN EN
VERWONDEREN OP WEG NAAR PASEN
Tijdens de veertigdagentijd doet de gezins- en jongerenwerking Bonzaï
opnieuw een Godly Play aanbod.
Op weg naar Pasen wil Bonzaï op een laagdrempelige manier even samen
stilvallen, de eeuwenoude verhalen laten spreken en hun rijke betekenis tot
leven wekken.
Op zondag 18 maart nodigt Bonzaï kinderen vanaf 3 jaar uit om te komen luisteren en zich te verwonderen rond het verhaal van de schepping (ouders en grootouders ook welkom). Deze sessie vindt
plaats van 10.30 tot 11.45 u.
Op dinsdag 20 maart vertelt Bonzaï voor jongeren en volwassenen 'de gezichten van Pasen'. Er wordt
gestart om 20 u. Het einde is voorzien om 21.30 u.
Zondag 18 maart van 10.30 tot 11.45 u. en dinsdag 20 maart van 20 tot 21.30 u.
Sint-Pieterskerk Erps-Kwerps
1 euro
Meer info en inschrijven: bonzai.kortenberg@gmail.com of Stephanie Claerhout via 0472 22 57 00
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(Malagasy vzw)

(Jeugdwerking ACKO)

SPAGHETTI-AVOND VOOR SCHOOLPROJECT IN
MADAGASKAR

JEUGDWERKING ATLETIEKCLUB KORTENBERG
ORGANISEERT SPAGHETTIAVOND

Op zaterdag 24 maart van
17 tot 21 u. organiseert
Malagasy vzw uit Kortenberg
haar vierde spaghetti-avond
voor het goede doel in OC De
Zolder. De opbrengst van deze
eetavond is integraal bestemd
voor het scholingsproject dat
Malagasy in 2014 opstartte in
Madagaskar. Daarbij krijgen kinderen uit kansarme gezinnen de mogelijkheid om naar school te gaan, want onderwijs is een basisrecht.

De jeugdwerking van Acko, de atletiekclub van Kortenberg, organiseert
haar jaarlijkse spaghettiavond ten
voordele van de club. Iedereen kan
komen smullen van een lekker bord
spaghetti bolognese of spaghetti
met vegetarische saus. Dit jaar vindt
dit plaats vanaf 17 u. in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps. Naast
lekker eten kan je er iets drinken aan de (cocktail)bar
of je amuseren met de randanimatie zoals een
springkasteel. Vrienden, kennissen, familie, iedereen
is welkom!
Zaterdag 24 maart van 17 tot 22 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Meer info: http://www.acko.be

(Gezinsbond Kortenberg)

PAASBRUNCH EN PAASEIERENRAAP
IN EN ROND DE ABDIJ
Momenteel maken 50 kinderen deel
uit van het project. En zo ontstaan
nieuwe noden. Zo wil Malagasy bijvoorbeeld dit jaar nog de bouw van
een klaslokaal afwerken waarin
naschoolse opvang en studiebegeleiding kan georganiseerd worden voor
jongeren die het nodig hebben.
Malagasy serveert (h)eerlijke spaghetti met huisbereide saus, ook vegetarisch. En dit vanaf 10 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tot
12 jaar. Vooraf inschrijven via info@malagasy.be is niet noodzakelijk, maar
wordt wel geapprecieerd.
Zaterdag 24 maart van 17 tot 21 u.
OC De Zolder
10 euro volwassenen, 8 euro kinderen tot 12 jaar
Meer info en inschrijven: info@malagasy.be

Op zaterdag 31 maart organiseert Gezinsbond
Kortenberg om 10.30 u. een paasbrunch en paaseierenraap in en rond de abdij. De brunch bestaat
uit een diversiteit aan fruit, groenten, kazen, ...
gevolgd door een paaseierenraap voor kinderen
tot 8 jaar.

Zaterdag 31 maart om 10.30 u.
Park van de Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
17 euro per volwassene, 9 euro per kind tussen 3 en 11 jaar, 4 euro
per kind jonger dan 3 jaar. Niet-leden betalen telkens 1 euro meer.
Inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag
op rekeningnummer BE 86 7343 4906 8350 voor 27 maart
Meer info: Michel Cappan, m.cappan@skynet.be of 02 759 89 49
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(Tennisclub Leliehof-Silsombos)

(Femma Erps-Kwerps)

KENNISMAKING MET TC LELIEHOF-SILSOMBOS

INZAMELING VAN OUDE INKTPATRONEN/
CARTRIDGES/TONERS TEN VOORDELE VAN
THINK-PINK

Heb je zin om lid te zijn van een lokale, joviale,
dynamische tennisclub gelegen in de rustige en
mooie groene omgeving van het Silsombos? Dan
is TC Leliehof-Silsombos misschien iets voor jou?
TC Leliehof-Silsombos is een vzw, gedragen door
een paar gedreven bestuursleden. Aan de tennisclub is een uitstekende
tennisschool verbonden
onder leiding van Martin
Vosswinkel (A-trainer en
ex A-speler).
Op drie zonovergoten
gravelterreinen kan
zowel jong als oud, starter als volmaakte, recreatieve als competitieve
tennisspeler zijn hart ophalen. TC Leliehof-Silsombos hoopt je al zeker te
mogen ontvangen!

Femma Erps-Kwerps
organiseert van 15
januari tot 1 december de inzameling
van oude inktpatronen ten voordele van Think-Pink, de nationale borstkankercampagne. De
opbrengsten van de verzamelde inktpatronen worden gebruikt voor projecten van Think-Pink en zorgen bovendien voor een beter leefmilieu.
Meer info op www.think-pink.be/nl/acties/inktpatronen-inzamelactie.
Waar kan je de inktpatronen binnenbrengen?
Meer info via boerjanc@gmail.com of 02 759 98 67

Meer info: https://sites.google.com/view/
tcleliehof/zomertennis-2018

(Jumelagecomité Kortenberg-Parcé)

25 JAAR JUMELAGE KORTENBERG-PARCÉ
Het Jumelagecomité Kortenberg-Parcé viert de 25ste verjaardag van de jumelage tussen een Bretoense en een Midden-Brabantse gemeente. Dit is de
reden om een feestboek uit te geven.
De eerste contacten met Parcé dateren van 1991. De gemeenteraad van Kortenberg keurde eenparig op de gemeenteraad van 5 juli 1993 de Jumelage
Parcé-Kortenberg goed, dus 25 jaar geleden. De jumelageakte werd ondertekend met de Nationale Witlooffeesten in het Cultuurcentrum van Meerbeek
in 1993 door burgemeester Dr. Henri Vannoppen van Kortenberg en door Maire Lézin Gallais van Parcé. Op zondag 12 mei 2002 werd de Rue de Kortenberg
in Parcé geopend. Op zaterdag 22 juli 2006 had de plechtige opening plaats van het Hof van Parcé te Kortenberg.
Heel wat inwoners van Kortenberg, muziekverenigingen, dansgroepen, sportverenigingen en scholen wisselden uit met inwoners van Parcé. De promotor
van de jumelage was gemeenteraadslid Frans Bosmans.
Massa’s foto’s en documenten werden samengebracht in dit fotoboek ‘Jumelage Kortenberg-Parcé 1993-2018’.
Het boek kan besteld worden door overschrijving van 10 euro voor 1 april op de rekening BE17 0688 9857 8321 van het Jumelagecomité KortenbergParcé met vermelding van ‘Fotoboek’ en het juiste afleveradres.
Het fotoboek kwam tot stand met medewerking van het Erfgoedhuis Kortenberg dat in Parcé als tegenhanger ‘La Granjagoul, Maison du patrimoine oral
en Haute Bretagne’ heeft.
Het fotoboek verschijnt in de loop van de maand mei.
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Jaks !
(Chiro Erps-Kwerps)

CHIRORESTAURANT
Op zondag 4 maart organiseert Chiro Erps-Kwerps haar jaarlijks Chirorestaurant in de polyvalente zaal van
Erps-Kwerps. Terwijl de leiding en Aspi’s je bedienen, staat de keukenploeg achter het fornuis. Er is een uitgebreid
menu, dus voor ieder wat wils. Iedereen is welkom van 11 tot 14.30 u. Voor de kinderen zijn er een springkasteel
en een speelhoek. Hopelijk tot dan!
Zondag 4 maart van 11 tot 14.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Meer info: https://www.chiro-ek.be/home

(Jin Scouts&Gidsen Kortenberg)

30+ FUIF JIN KORTENBERG
Heb je soms ook nog eens zin om goed los te gaan op heerlijke muziek? Dan serveert de Jin van
Kortenberg je de ideale formule: de 30-plusfuif! Omdat de moves van de oudere generaties vaak
beter zijn dan die van ons! Kom het bewijzen of kom gezellig iets drinken op zaterdag 24
maart in de parochiezaal in Everberg.
Wat mag je verwachten? Een spetterend feest met al je favoriete hits en een special act van de
Jinners zelf! Zeker niet te missen dus!
De voorverkooptickets kosten 4 euro. Betalen aan de kassa kan voor 6 euro. Dranken zijn aan zeer
democratische prijzen.
Warm die dansbenen al maar op, want je zal ze ongetwijfeld goed gebruiken!
Zaterdag 24 maart vanaf 19 u.
Parochiezaal, Annonciadenstraat 23, Everberg
4 euro VVK, 6 euro aan de kassa
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Van 16/01/18 tot 01/12/18

Inzameling van oude
inktpatronen/ cartridges/
toners ten voordele van
Think-Pink

Femma Erps-Kwerps

Vanaf do 01/03/18

Jeugdboekenmaand

Bibliotheek Kortenberg

Do 1/03/18, di 6/03/18,
do 8/03/18, di 13/03/18,
do 15/03/18, di 20/03/18,
do 22/03/18, di 27/03/18,
do 29/03/18

Breicafé

Dienstencentrum Korten- OC Berkenhof
berg

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 99 62 24

Do 01/03/18
van 13:30 tot 16:30

Hobbyclub

KVLV Everberg

kvlveverberg@gmail.com, 02 759 39 81

Vrij 2/03/18, 9/03/18,
16/03/18, 23/03/18
en 30/03/18

Café Combinne

Dienstencentrum Korten- OC Berkenhof
berg

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 99 62 24

Sportdienst Kortenberg Sporthal Kortenberg
i.s.m. 55plus Kortenberg

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

Vrij 02/03/18, 09/03/18,
Badminton+
16/03/18, 23/03/18 en
30/03/18 van 14:00 tot 16:00

boerjanc@gmail.com, 02 759 98 67,
http://www.femma.be/nl/groep/erps-kwerps

Bibliotheek Kortenberg

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat 23, Everberg

Kosteloos, bibliotheek@kortenberg.be of
02 755 22 90

Za 03/03/18 van 07:50
tot 20:00

Monumentenuitstap

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof

€ 36, kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Za 3/03/18 en za 17/03/18
van 09:00 tot 16:00

Lessen kantklossen

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

€ 50, kantschool.kortenberg@skynet.be

Za 03/03/18 van 19:00
tot 22:00 en zo 4/03/18
van 14:30 tot 17:30

Ropeskippingshow:
Jump-up @ the festivals

Jump-up vzw

GC Colomba

€ 18, € 12 kinderen jongeren dan 12 jaar,
info@jump-up.be, http://www.jump-up.be

Za 03/03/18 om 19:30

Quizavond Algemene Kennis KWB Erps-Kwerps

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat 23, Everberg

€ 25, 016 65 56 76,
http://kwb-erps-kwerps;jouwweb.nl

Zo 04/03/18
van 09:00 tot 12:00

Wielertoeristen WTC 't
Wieltje Kortenberg VZW
smeren de kuiten in.

WTC 't Wieltje
Kortenberg VZW

Vertrekplaats Dr. V. De
Walsplein

€ 17, info@wtc-twieltje.be, 02 759 43 72,
http://www.wtc-twieltje.be

Zo 04/03/18
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg

Wandelclub Witlooftrek- Vertrekplaats Dr. V. De
kers
Walsplein

Zo 04/03/18 om 10:15

Extra muros : LUCA
vtbKultuur Kortenberg
kamerkoor en Atelier Oude
Muziek o.l.v. Erik Van Nevel :
Membra Jesu Nostri

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 16, € 14 voorverkoop, € 12 leden,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Zo 04/03/18
van 11:00 tot 14:30

Chirorestaurant

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

https://www.chiro-ek.be/home

Chiro Erps-Kwerps

Kosteloos, www.witlooftrekkers.be,
02 759 68 13
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Wanneer

Wat

Organisator

Repair Cafe

Ma 05/03/18, ma 12/03/18
en ma 26/03/18
van 09:00 tot 12:00

Hoe kan ik best werken met Welzijnshuis Kortenberg OC Berkenhof
Windows 10?

Di 06/03/18, 13/03/18,
20/03/18 en 27/03/18
van 18:00 tot 19:00

Ropeskipping: Kleuterinitiatie Jump-up vzw
Erps-kwerps

Turnzaal De Klimop,
€ 25, info@jump-up.be
Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps

Woe 07/03/18
van 14:00 tot 15:00

Vertelmomenten in de Bib:
een nieuw geluid!

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

Woe 07/03/18
van 19:30 tot 22:30

Word zelf tante Kaat:
Vormingplus Oostmilieuvriendelijke poetstips Brabant
en -technieken

OC Berkenhof

€ 16 (€ 12 reductietarief Vormingplus),
info@vormingplusob.be, 016 52 59 00

Do 08/03/18 en zo 11/03/18
van 10:15 tot 12:00

Hugo Claus, con amore,
tentoonstelling Bozar

vtbKultuur Kortenberg

Station Kortenberg

€ 17, € 14 leden, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/kortenberg

Do 08/03/18
van 20:00 tot 22:00

Lezing Johan Ackaert: 'De
gemeente in perspectief'

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Vrij 09/03/18, 16/03/18,
23/03/18 en 30/03/18
van 16:45 tot 17:45

Ropeskipping: Kleuterinitiatie Jump-up vzw
Kortenberg

Turnzaal De Regenboog,
Kloosterstraat 10, Kortenberg

€ 25, info@jump-up.be

Za 10/03/18 tot en met
zo 18/03/18

Lenteschoonmaak

Dienst Duurzaamheid

Heel Kortenberg

Kosteloos, info via
duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 22 67

Zo 11/03/18
van 09:15 tot 17:00

Dagtocht 21 km te
Dion-le-Val

Wandelclub Witlooftrek- Vertrekplaats Dr. V. De
kers
Walsplein

Kosteloos, www.witlooftrekkers.be,
0479 22 93 44

Zo 11/03/18
van 10:30 tot 11:30

Theatervoorstelling: 'Hello
Robot'

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Di 13/03/18 om 19:00

Ecozoet: koken met zoet,
zonder suiker

Velt Midden-Brabant

GC Colomba

€ 3, € 2 leden, jospa@skynet.be, 016/65 09 85

Di 13/03/18
van 19:30 tot 22:00

Zelf fermenteren: eenvoudig, Femma Kortenberg
lekker en gezond

OC De Zolder

€ 12, € 8 leden

Do 15/03/18

Daguitstap naar Wezemaal

Bibliotheek Kortenberg

CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg

Info

Zo 04/03/18
van 14:00 tot 16:30

Do 15/03/18, do 22/03/18 en Danssessies 'Lindy-Hop'
do 29/03/18 van 19:45 tot
22:00

Repair Café Kortenberg

Waar

NEOS Kortenberg
Femma Erps-Kwerps

https://repaircafe.org/locations/repaircafé-kortenberg, 0473 87 80 13
€ 54, dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 99 62 24

www.neosvzw.be/kortenberg.
OC De Zolder

€ 30, € 21 leden, 02 759 85 25
(tussen 19:00 en 22:00),
http://www.femma.be/groep/erps-kwerps
€ 9, € 8 voorverkoop, € 7 leden,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Do 15/03/18 van 20:00 tot
22:00

Rome, wieg van het westen, vtbKultuur Kortenberg
door dr Jan Vaes

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

Do 15/03/18 van 20:00 tot
22:00 en za 17/03/18
van 14:00 tot 17:00

Compostcursus

Kringlooptuinkrachten

Administratief Centrum (15/03) Inschrijven via milieu@kortenberg.be of 02 755
en Bankstraat 84, Everberg
22 18
(17/03)

Vrij 16/03/18
van 14:00 tot 18:00

Mantelzorgwerking:
infosessie 'Wegwijs in
mantelzorg'

Welzijnshuis Kortenberg OC Berkenhof

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 99 62 24

Vrij 16/03/18
van 20:00 tot 22:00

Bloemschikken

KVLV Everberg

€ 4, € 2 leden, 02 759 31 72

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat 23, Everberg
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Organisator

Waar

Info

Za 17/03/18
van 10:30 tot 13:0

Tweedehandsbeurs
kinderkledij (tot 16 jaar) en
zwangerschapskledij

't Akkosjeke

GC Colomba

Za 17/03/18 om 11:00
en om 15:00

Circus Klimopini

Basisschool de Klimop

Basisschool de Klimop,
€ 8, € 4 kinderen tot 13 jaar, 02 759 64 59,
Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps www.deklimop.net

Zo 18/03/18
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km te
Veltem

Wandelclub Witlooftrek- Vertrekplaats Dr. V. De
kers
Walsplein

Zo 18/03/18
van 10:30 tot 12:00

Godly Play voor kinderen: de Bonzaï
schepping

Sint-Pieterskerk, Erps-Kwerps

€ 1, leden kosteloos,
http://www.bonzaiwerking.be

Zo 18/03/18
van 10:30 tot 12:00

Keltisch aperitiefconcert door vtbKultuur Kortenberg
Lakshmi Matthieu

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 16, € 14 voorverkoop, € 12 leden,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Ma 19/03/18
van 19:00 tot 22:00

Thema-avond: reanimatie en Rode Kruis Kortenberg
defibrillatie

GC Colomba

Kosteloos, vorming@kortenberg.rodekruis.be,
0476 570 293

Ma 19/03/18 om 19:30

Infoavond gemeentelijke
website voor en over
ondernemers - voor
ondernemers

Raadzaal, Administratief
Centrum

Kosteloos, inschrijven via
ondernemen@kortenberg.be - ook op 22, 26 en
29/03/18, telkens om 19:30

Di 20/03/18
van 19:30 tot 23:00

Nacht van de Geschiedenis: Bibliotheek Kortenberg
iconen bij de orthodoxen

Bibliotheek Kortenberg

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Di 20/03/18 tot do 22/03/18 Volkstuinen en bloemschik- Die Blomme
ken

GC Colomba

Mia Fransen 02 759 43 34

Di 20/03/18
van 20:00 tot 21:30

Godly Play voor volwasse- Bonzaï
nen: de gezichten van Pasen

Sint-Pieterskerk, Erps-Kwerps

€ 1, leden kosteloos,
http://www.bonzaiwerking.be

Woe 21/03/18
van 19:30 tot 22:30

Bloemschikken het jaar rond Femma Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

€ 10, € 7 leden,
http://www.femma.be/groep/erps-kwerps

Vrij 23/03/18
van 20:00 tot 22:00

Crea Club 'werken met gips' KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

kvlveverberg@gmail.com, 0478 387 413

Vrij 23/03/18
van 20:00 tot 22:00

Centraal India, van de slums vtbKultuur Kortenberg
in Mumbai naar de ghats in
Varanasi, beeldreportage

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 7, € 6 leden, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/kortenberg

Za 24/03/18
van 10:00 tot 10:00

Digidokter: Apps voor je
gezondheid

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

Za 24/03/18
van 17:00 tot 22:00

Spaghettiavond

Atletiekclub Kortenberg Polyvalente zaal Erps-Kwerps

http://www.acko.be

Za 24/03/18
van 17:00 tot 21:00

Spaghetti-festijn voor
Madagaskar

Malagasy vzw

OC De Zolder

€ 10, € 8 kinderen, 0491 88 11 77,
http://www.malagasy.be

Za 24/03/18 om 19:00

30+ fuif

Jin Scouts&Gidsen
Kortenberg

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat 23, Everberg

€ 4 voorverkoop, € 6 aan de kassa

Zo 25/03/18 om 08:45

Daguitstap naar Genk

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

€ 44, € 34 leden, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/kortenberg

Dienst Leren, Ondernemen & Werken

secretariaat@akkosjeke.be

Kosteloos, www.witlooftrekkers.be, 0472 91 08
95

Zo 25/03/18 van 10:00 tot
Filmvoorstelling ‘Kobe de
11:00, van 14:00 tot 15:00 en Groenen Doktoor’ uit 1978
van 16:00 tot 17:00

Cultuurdienst i.s.m.
OC De Zolder
Erfgoedhuis Kortenberg

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

Di 27/03/18 om 19:00

Politiezone Herko

016 85 34 00,
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu

Infoavond over
buurtinformatienetwerken
voor inwoners van Kwerps

OC De Zolder
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Wat

Organisator

Waar

Info

Di 27/03/18
van 20:00 tot 22:00

Amfora wijnen, wijnavond
door Michèle Vermeulen

vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

€ 27, € 24 leden, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/kortenberg

Do 29/03/18
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor senioren Dienst Gezondheid en
Zorg

GC Colomba

Kosteloos, gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 22 86, www.kortenberg.be

Do 29/03/18
van 19:30 tot 22:00

Infosessie: Fotovoltaïsche
Vormingplus Oostzonne-installatie (PV): zin en Brabant
onzin

Administratief Centrum

Kosteloos, info@vormingplusob.be,
016 52 59 00

Vrij 30/03/18
van 18:00 tot 20:30

Bloedinzameling

GC Colomba

nelly_410@hotmail.com

Vrij 30/03/18
van 20:00 tot 22:00

Film in de Bib: ‘Bram Fischer’ Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

Za 31/03/18
van 10:30 tot 12:30

Paasbrunch en paaseierenraap

Rode Kruis Kortenberg

Gezinsbond Kortenberg Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 17 volwassenen, € 9 kind tussen 3 en 11 jaar,
€ 4 kinderen jongeren dan 3 jaar,
m.cappan@skynet.be of 02 759 89 49

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

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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Hoe contact opnemen met de diensten van gemeente of Welzijnshuis?
Per telefoon:
Alle diensten
UiTbalie
Bibliotheek

02 755 30 70
02 755 22 80
02 755 22 90

E-mail
Centrale e-mailadressen:
info@kortenberg.be
voor infovragen
meldingen@kortenberg.be om een probleem te melden
klachten@kortenberg.be	wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening van
gemeente of Welzijnshuis
Rechtstreekse e-mailadressen voor de diensten vindt u op www.kortenberg.be.
Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal- & Snelbalie
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
van 9 tot 12 u.
Woensdag
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de UiTdatabank.be.
(Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
formulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze
instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke webstek:
www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 februari 2018 gebeuren voor het aprilnummer, en ten
laatste op 25 maart 2018 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 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.

Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9 tot 12 u.
Woensdag
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag
van 9 tot 12 u. (behalve Leren, Ondernemen & Werken)
Bibliotheek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van 9 tot 12 u. en van 16 tot 19 u.
van 9 tot 12 u.
van 9 tot 19 u. doorlopend
van 9 tot 12 u.
van 9 tot 19 u. doorlopend
van 9 tot 12 u.

Recyclagepark
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 recyclagepark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70 (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,
Mit Van Gompel, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
IPM printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 april 2018.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 februari 2018
worden ingediend. Voorstellen voor het meinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 maart 2018 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 1 maart 2018 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.

Iedereen Leest presenteert
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Speel het jeugdboekenmaandspel in de Bib,
de hele maand maart, tijdens de openingsuren

Jeugdboekenmaand.be
Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Peter Goes — vorm Kris Demey

iedereenleest.

