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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.

Wachtdienst tandartsen

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

Wachtdienst dierenartsen



(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
31 maart-1 april (Pasen): Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
2 april (Paasmaandag): Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
7-8 april: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
14-15 april: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
21-22 april: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
28-29 april: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
2 april (vanaf 10 u.): Animal Care - Dr. Lievens - 02 759 39 21
28-29 april: Animal Care - Dr. Lievens - 02 759 39 21

Pensioenzitdagen

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

U kunt voor juridisch advies 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

016 85 34 00 - pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
www.politieherko.be
Maandag 9 april: zachte plastics
Vrijdag 13 april: huisvuil en gft
Woensdag 18 april: snoeihout
Vrijdag 20 april: grofvuil (op afroep)
Maandag 23 april: pmd en papier en karton
Vrijdag 27 april: huisvuil en gft
Opgelet: op donderdag 26 april is het recyclagepark uitzonderlijk
gesloten omwille van een opleiding van de parkwachters.
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

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 4 april 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

Zoeklicht · Kortenberg
april 2018

3

Gemeenteraad
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTERAAD VAN 5 MAART 2018

• De gemeenteraad nam kennis van het financieel rapport van het 3de
en 4de kwartaal 2017 en van het proces-verbaal van kasonderzoek
van de gemeente op 31 december 2017.
• De gemeenteraad nam kennis van de definitieve vaststellingen van de jaarrekeningen van de kerkfabrieken van Kortenberg over het boekjaar 2016.
• De gemeenteraad kende voor het werkingsjaar 2018 een toelage van
950 euro toe aan de sportraad, de jeugdraad, de cultuurraad, de verenigingsraden van de vier deelgemeenten, de beheerraad van
Colomba en de Erfgoedcommissie, alsook een toelage van 1.425 euro
aan het Erfgoedhuis. Het gebruik van deze toelagen moet gerechtvaardigd worden met een jaarlijkse balans en rekeningen en een verslag
inzake beheer en financiële toestand.
• De gemeenteraad keurde de ‘Samenwerkingsovereenkomst
Hartveilige Gemeente’ met het Rode Kruis goed. Meer info vindt u in
het artikel op blz. 11.
• De gemeenteraad keurde huurovereenkomsten goed voor twee handelspanden gelegen op de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Het
gemeentebestuur stelt voor één jaar het handelspand op huisnummer
258 ter beschikking voor gebruik door de Oxfam-Wereldwinkel en het
handelspand op huisnummer 353 voor gebruik door tweedehandswinkel De Kapstok van het Welzijnshuis. Voordien hadden beide organisaties een plek in een handelspand aan de Brouwerijstraat dat
eigendom is van de gemeente. Dit pand werd om veiligheidsredenen
ontruimd.
• De gemeenteraad keurde een reglement goed voor het verlenen van
vergunningen voor doorgang langs de autoluwe zone tijdens de riolerings- en wegeniswerken aan de Sterrebeeksesteenweg. Alle info
hierover is te vinden op www.kortenberg.be/project-sterrebeeksesteenweg of te verkrijgen aan de themabalie Woon- & Leefomgeving
in het Administratief Centrum. Lees ook het artikel op blz. 6.
• De gemeenteraad keurde het tracé en de uitrusting van de wegenis
goed voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning
voor het project ‘Drie Sparren’. Dit project omvat de herinrichting van
een bestaande villa in een polyvalente ruimte en 4 appartementen, de
afbraak van bestaande gebouwen en loodsen en de nieuwbouw van
42 appartementen en 11 ééngezinswoningen langsheen de
Leuvensesteenweg. Het tracé, de plannen, het typedwarsprofiel en de

Foto: Evgenia Belyaeva

•
•
•

•

uitrusting van de wegenis werden goedgekeurd onder bepaalde voorwaarden.
De gemeenteraad legde de functiebeschrijvingen voor de Financieel
Directeur en Algemeen Directeur van de gemeente en het
Welzijnshuis vast.
De gemeenteraad nam kennis van de aanstelling van rechtswege van
mevrouw Rita Wijnants, financieel beheerder van de gemeente, als
Financieel Directeur voor de gemeente en het Welzijnshuis.
De gemeenteraad besliste om de zittende gemeentesecretaris en de
zittende secretaris van het Welzijnshuis op te roepen zich kandidaat te
stellen voor het ambt van Algemeen Directeur van gemeente en
Welzijnshuis. Er zal een assessment plaatsvinden om de keuze te
onderbouwen.
Ook volgende punten werden besproken: de werking van het Repair
Café in Kortenberg en het uitbouwen van een samenwerking met
EcoWerf/recyclagepark, het herstellen van schade (putten en scheuren) in het wegdek, de plaatsing van een ANPR-camerahouder in de
Zavelstraat, het gebruik van ANPR-camera’s als hulpmiddel bij het
helpen oplossen van criminele feiten, de plaatsing van een ANPRcamera op de hoek van de Sterrebeeksesteenweg met de
Hoogveldstraat en het ontbreken van een afvalbak op de voetweg tussen de Sterrebeeksesteenweg en de Vierhuizenstraat.

Volgende gemeenteraad
Maandag 7 mei 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.
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Burgerzaken
GEMEENTEBESTUUR

STRIJD TEGEN FRAUDULEUZE ERKENNINGEN VAN KINDEREN

Op 1 april 2018 treedt de wet van 19 september 2017 met het oog op de strijd
tegen de frauduleuze erkenning van kinderen in werking. Aangezien de wetgever
geoordeeld heeft dat de nieuwe procedures gevolgd moeten worden voor alle
erkenningen, houdt dit in dat niet onmiddellijk een erkenningsakte kan opgemaakt worden zoals dat voordien wel het geval was. De procedure zal vanaf 1 april
in drie stappen verlopen:
• De aanvragers moeten een aantal documenten voorleggen. Indien
alle documenten zijn voorgelegd wordt een ontvangstbewijs afgeleverd;

GEMEENTEBESTUUR

• De aangifte van erkenning wordt opgemaakt (dit moet gebeuren
binnen de maand na afleveren van het ontvangstbewijs);
• Het opmaken van de erkenningsakte (of geboorteakte met erkenning).
Voor meer informatie kunt u uiteraard terecht bij de dienst Burgerzaken –
Burgerlijke Stand via burgerzaken@kortenberg.be of via het nummer
02 755 30 70.

OP WELKE TOELAGEN HEBT U RECHT?

Hebt u het financieel wat moeilijker, dan kunt u rekenen op de gemeente. Er zijn een aantal toelagen waarvan u onder bepaalde voorwaarden kunt genieten. We zetten ze
hier op een rijtje:
TERUGBETALING TELEFOONKOSTEN
Wat?
De tussenkomst bedraagt maximaal 30 euro per jaar. Ze wordt niet
(meer) verleend als de begunstigden genieten van een identieke tussenkomst vanwege één of ander publiek- of privaatrechtelijk organisme.
Komt u in aanmerking?
Ja, als u
1) op 1 januari 2017 ingeschreven was in het bevolkingsregister van de
gemeente Kortenberg,
2) van het sociaal telefoontarief geniet en u
a) de leeftijd van 70 jaar bereikt had op 31 december 2017, of
b) gehandicapt bent (66% blijvend gehandicapt) en ten volle 18 jaar was
op 31 december 2017.
Hoe aanvragen?
• In de maand april (aanvragen die later binnenkomen, worden
niet in aanmerking genomen)
• Op voorlegging van de nodige bewijsstukken (telefoonfactuur waarop duidelijk wordt vermeld dat u recht hebt op het sociaal telefoontarief).
• Als het de eerste keer is dat u een aanvraag indient, komt u langs bij de dienst
Burgerzaken om uw dossier in orde te brengen.
• De volgende jaren volstaat het uw eerste factuur van het jaar van de aanvraag op te sturen – dit jaar is dat dus de eerste factuur van 2018. Richt uw
schriftelijke aanvraag tot de burgemeester van Kortenberg (Administratief
Centrum, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg).

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE PREMIE
Wat?
Een premie van 200 euro per jaar voor ouders die hun kind met een
zware handicap (1-25 jaar) thuis verzorgen.
Komt u in aanmerking?
Ja, als u
• op 1 januari 2018 minstens één jaar in Kortenberg woont,
• minstens 66% invaliditeit van uw kind kunt bewijzen (getuigschrift dokterspecialist volstaat),
• een netto-belastbaar inkomen hebt van niet hoger dan 19.381,48 euro
(+ 3.718,4 euro per persoon ten laste). Een fotokopie van het aanslagbiljet
geldt als bewijs.
Hoe aanvragen?
• In de maand april (aanvragen die later binnenkomen, worden
niet in aanmerking genomen)
• Op voorlegging van de nodige bewijsstukken (zie hierboven)
• Richt uw schriftelijke aanvraag tot de burgemeester van Kortenberg
(Administratief Centrum, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg).

Meer info
Dienst Burgerzaken, 02 755 22 30, burgerzaken@kortenberg.be
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HEBT U RECHT OP EEN SOCIALE CORRECTIE VOOR DIFTAR?
GEMEENTEBESTUUR

Zijn er in uw gezin kinderen tot de leeftijd van 2 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van Kortenberg? Dan wordt uw
DifTarrekening éénmaal per jaar (toestand op 1 januari van het dienstjaar) aangevuld met een bedrag van 3 euro per maand of 36 euro per
jaar. Dit gebeurt automatisch. U hoeft hiervoor niets te doen.
Gebruikt u voor uw persoonlijke welzijn incontinentiemateriaal? Dan wordt uw DifTarrekening éénmaal per jaar aangevuld met een
bedrag van maximaal 10 euro per maand of 120 euro per jaar (toestand
op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend). Het
bedrag wordt enkel uitbetaald als u de dienst Burgerzaken een attest
bezorgt van de behandelende arts dat een familielid incontinentiemateriaal moet gebruiken. Staat op uw attest de vermelding ‘Permanent’?
Dan moet u niet jaarlijks een nieuwe aanvraag indienen.
Veroorzaakt uw ziektebeeld een aanzienlijke hoeveelheid
extra huisvuil, net zoals bij incontinentie? Dan kan het schepencollege beslissen hetzelfde bedrag toe te kennen als bij incontinentie, mits
voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Geniet u als gepensioneerde, weduwe, weduwnaar, wees of invalide van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit?
• Bestaat uw gezin uit minstens twee personen? Dan wordt uw
DifTarrekening voor éénmaal per jaar aangevuld met een bedrag
van maximaal 3 euro per maand of 36 euro per jaar.
• De DifTarrekening van een éénpersoonsgezin wordt éénmaal
per jaar (toestand 1 januari van het dienstjaar) aangevuld met een
bedrag van maximaal 1,5 euro per maand of 18 euro per jaar.
Hiervoor bezorgt u aan de dienst Burgerzaken een attest van het ziekenfonds dat aantoont dat u geniet van de verhoogde tegemoetkoming van
de mutualiteit.

Dien uw aanvraag voor een sociale correctie in uiterlijk op 1 december van het
jaar waarvoor de aanvraag geldt. Doe dit
• door uw aanvraag per post te versturen naar de Dienst Burgerzaken,
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, of
• door het te (laten) bezorgen aan onze loketten.
Wat gebeurt er dan?
• Het gemeentebestuur bezorgt jaarlijks een lijst van de begunstigden
aan EcoWerf.
• EcoWerf vult uw DifTarrekening aan met het bedrag van de aan u
toegekende sociale correctie(s).
• De sociale correcties worden alleen toegekend als er voor uw adres
een aansluitpunt bij EcoWerf gekend is.
• Het bedrag van de toegekende sociale correctie kan nooit hoger zijn
dan de totale kost van de huisvuilophaling tijdens het dienstjaar
waarvoor u de aanvraag indient.
Meer info
Dienst Burgerzaken, 02 755 22 30, burgerzaken@kortenberg.be
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Mobiliteit
REGLEMENT VOOR ANPR-TOEZICHT TIJDENS WERKEN AAN STERREBEEKSESTEENWEG
GEMEENTEBESTUUR

Van begin april tot december van dit jaar zijn er ingrijpende werken
gepland aan de Sterrebeeksesteenweg: zowel de riolering, de straat als
de voet- en fietspaden zullen volledig worden vernieuwd. Deze werken
hebben tot gevolg dat de Sterrebeeksesteenweg de hele periode onderbroken zal zijn. Het is onmogelijk om de huidige verkeersstroom van
5.000 voertuigen per dag door de straten van Armendaal en het centrum van Kortenberg te laten rijden. De capaciteit van de omliggende
straten laat dit eenvoudigweg niet toe.
Om die verkeersstroom te beperken, bestaan er ruwweg drie soorten
oplossingen: ofwel zorgt men er met een fysieke afsluiting voor dat het
verkeer niet langer kan doorrijden, wat uiteraard voor de omwonenden
ook betekent dat ze hun huis of werk niet of veel moeilijker kunnen
bereiken en dat handelaars niet meer bereikbaar zijn. Ofwel werkt men
alleen met signalisatie en verbodsborden, waarbij men op voorhand
weet dat die niet doeltreffend kunnen worden gehandhaafd en waarbij
dus aanhoudende verkeersoverlast gegarandeerd is. Ofwel werkt men
met een ‘oplossing op maat’, die de ongewenste verkeersstroom alleen
maar tegenhoudt op momenten dat het nodig is, die de mensen met
een bestemming in de zone de mogelijkheid biedt om toch nog toegang
te krijgen en die op andere momenten gewoon vrije doorgang kan
bieden.
Het gemeentebestuur heeft gekozen voor die laatste oplossing door het
plaatsen van ANPR-camera’s (camera’s met nummerplaatherkenning)
die het sluipverkeer tijdens de ochtend- en de avondspits moeten weren
en die tegelijk voor de omwonenden en voor de mensen die in de projectzone een bestemming hebben (zoals klanten van handelszaken,
familieleden of bezoekers) de nodige toegang kunnen verzekeren.
De sensibiliseringsperiode is van start gegaan op 15 maart. De effectieve
beboeting start vanaf begin april, wanneer de werken op de
Sterrebeeksesteenweg de normale doorgang zullen verhinderen.
De gemeenteraad keurde op 5 maart jongstleden een reglement goed
dat bepaalt wie tijdens de werken aan de Sterrebeeksesteenweg toch
door het werkgebied zal mogen rijden. Voor een goed begrip: het gaat
om een systeem van trajectcontrole: alleen wie tijdens de ochtenden de avondspits binnen een bepaalde tijdsduur doorheen de zone rijdt
(en dus twee camera’s voorbijrijdt) zal een boete krijgen. Wie langs één
camera rijdt, een bezoek brengt aan een inwoner of handelszaak in de
werkzone, en er via dezelfde weg opnieuw uitrijdt, zal niet worden

beboet. Wie langer in de werkzone blijft dan de normale doorrijtijd,
bijvoorbeeld omwille van een bezoekje of een tandartsbezoek, zal evenmin worden beboet.
Hoe werkt het concreet? De nummerplaten van de voertuigen die door
de camerazone in de omgeving van de Sterrebeeksesteenweg rijden,
worden gescand. Het softwaresysteem controleert tijdens de ochtenden de avondspits automatisch of de gescande nummerplaten al dan niet
op een ‘whitelist’ staan. Dat zijn voertuigen die over een vergunning
beschikken.
Voertuigen die langer over het traject rijden dan de normale vooropgestelde doorrijtijden, komen niet op de overtrederslijst. Alleen voertuigen
zonder vergunning die niet op de ‘whitelist’ staan en die geen bestemming hebben gehad in de projectzone, komen in de lijst van de overtreders.
Aan voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en de hulpdiensten
wordt een permanente toegang verleend.
Voor de toekenning van een vergunning wordt een onderscheid
gemaakt tussen de bewoners binnen de camerazone, de inwoners van
het bredere projectgebied en andere weggebruikers. De bewoners binnen de camerazone kregen een persoonlijke brief met logingegevens op
hun thuisadres. De bewoners van het aansluitende gebied (ruwweg
tussen de E40 en de Leuvensesteenweg (N2), van aan de gemeentegrens met Herent tot aan de gemeentegrens met Sterrebeek alsook de
wijk Vrebos), krijgen een vergunning op eenvoudige aanvraag.
Andere weggebruikers kunnen een vergunning krijgen op voorwaarde
dat ze een regelmatige bestemming in de camerazone kunnen aantonen.
Voor handelaars en bedrijven is er een aparte regeling: zij kunnen klanten een dagontheffing geven met een eenvoudige webapplicatie. Zij
kunnen ook de nummerplaten van firmawagens, medewerkers, vaste
leveranciers en vaste klanten doorgeven aan de dienst Mobiliteit. Die
krijgen dan een vergunning voor de hele periode van de werken.
Alle nuttige informatie over de werking van het ANPR-systeem en over
de aanvraag van een vergunning, is beschikbaar via de volgende link:
https://www.kortenberg.be/project-sterrebeeksesteenweg
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Na afloop van de werken aan de Sterrebeeksesteenweg zal dit systeem
van ANPR-toezicht grondig en op basis van feitelijke gegevens worden
geëvalueerd. Het volgende gemeentebestuur zal, op basis van die
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gedegen evaluatie, uitmaken hoe verder wordt omgegaan met dergelijke vormen van dynamische verkeerscontrole.

Wordt de camera in de Zavelstraat ingezet in functie van de trajectcontrole op de Sterrebeeksesteenweg?
De camera aan de Zavelstraat dient in eerste instantie om het verkeer te monitoren. Zo kan er nagegaan worden wat het effect is van de verkeersregeling aan de Sterrebeeksesteenweg in Everberg op de verkeersstroom in de Zavelstraat. In functie daarvan zal uitgemaakt worden of er bijkomende maatregelen nodig zijn. Als dat zo zou zijn, wordt hierover tijdig gecommuniceerd.

BELIJNINGSWERKEN 2018
GEMEENTEBESTUUR

Tussen april en september zullen de jaarlijkse belijningswerken door een
firma uitgevoerd worden in opdracht van de gemeente Kortenberg. De
bestaande noodzakelijke belijning wordt herschilderd en op sommige
plaatsen worden nieuwe markeringen aangebracht.
De werken zullen onvermijdelijk enige hinder met zich meebrengen. De
uitvoerende firma kan geen straten afsluiten maar zal voldoende

signalisatie voorzien. Aan alle weggebruikers wordt daarom gevraagd
enig geduld en begrip aan de dag te leggen.
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Milieu
PESTICIDEVRIJ TUINIEREN: INZAMELACTIE EN INFOAVOND
GEMEENTEBESTUUR

Breng uw pesticiden kosteloos naar het recyclagepark
Van zaterdag 21 tot en met zaterdag 28 april zet de gemeente
pesticiden buitenspel. Breng uw (restjes) pesticiden binnen in het
EcoWerf-recyclagepark en ga voortaan uw tuin, terras of oprit te lijf met
gezonde en goedwerkende alternatieven! In ruil krijgt u een voegenborstel van de Vlaamse Milieumaatschappij of een andere attentie.
Planten in de voegen van het terras of op het voetpad? De meeste mensen grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die werken meestal ‘goed’,
maar zijn vaak schadelijk voor mens en milieu op korte én lange termijn. Ze spoelen immers met het regenwater mee naar de riolen en
komen in onze waterlopen terecht, of ze dringen in de bodem en tasten
het grondwater aan. Pesticiden bedreigen zo de watervoorraden en dus
ook het water waaruit drinkwater gemaakt wordt.
Een tuin onderhouden zonder pesticiden, kruiden bannen van de stoep,
een terras schoonmaken zonder chemische middelen, slakken verjagen
op een milieuvriendelijke manier: het is daarentegen wel perfect
mogelijk.
De natuur haar gang laten gaan in een deeltje van uw tuin, de juiste
plant op de juiste plaats en gebruik van alternatieve bestrijdingsvormen, zoals bijvoorbeeld borstelen of branden, zijn enkele vuistregels
om uw tuin zonder pesticiden gezond te houden. Maak daarom eens en

voor altijd komaf met pesticiden! Breng uw laatste restjes binnen en
doe het vanaf nu op een betere manier. Reeds 53% van alle Vlamingen
gebruikt geen pesticiden meer en ook uw gemeente heeft het voortouw genomen en gebruikt geen pesticiden meer.
Pesticiden zijn klein gevaarlijk afval en kunt u het hele jaar door kosteloos afgeven in het recyclagepark. Openingstijden van het recyclagepark vindt u op de afvalkalender, www.ecowerf.be of de app Recycle!
Bereid u nu al voor op de lente en bekijk alle milieuvriendelijke tips en
tricks op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin en www.zonderisgezonder.be.
Open milieuraad: infoavond siertuinen zonder
gif en ongewenste gasten
Bewoners die meer willen weten over een siertuin zonder gif en ongewenste gasten zijn welkom op de infoavond van de Milieuraad op donderdag 19 april om 20 u. in het Administratief Centrum, Dr. V. De
Walsplein 30 te Kortenberg.
Een spreker van Velt vzw zal vertellen hoe onkruid en plagen preventief
te vermijden zijn, hoe natuurlijke vijanden aangetrokken worden en
hoe met lastige gasten omgegaan kan worden op een ecologische
manier. Deelname is kosteloos.

INZAMELING VAN ROZE ZAK SUCCESVOL GESTART
GEMEENTEBESTUUR

EcoWerf heeft de voorbije weken de roze zakken aan huis opgehaald in
26 gemeenten. Voor de ophaalronden worden vier ophaalwagens ingezet. Hiervoor werden drie chauffeur-laders en zes laders aangeworven.
EcoWerf mikt erop om 7,4 kg zachte plastics per persoon per jaar in te
zamelen. In het totaal heeft EcoWerf tijdens de eerste zes weken
208.000 kg opgehaald. Dat is zeker een succes!

In een ophaalwagen raakt per keer zo'n vier ton. Bij ECO-oh! worden de
zachte plastics vervolgens verwerkt tot banken, compostbakken,
afboordingen, vijverranden, afdekplaatjes ...
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Roze zakken ten laatste om 7 u. ’s morgens buiten
Inwoners kunnen in de roze zak 100% zuivere zachte plastics kwijt, alsook harde plastics die kleiner zijn dan een emmer van 10 liter. De plastics
horen in een roze zak met EcoWerf-logo te zitten, die goed dichtgeknoopt is. De zakken dienen duidelijk zichtbaar tegen de straatkant te staan op
de ophaaldag, en dit zeker vóór 7 u. ’s morgens. Door de nieuwe ronden kan de ophaalwagen immers vroeger of later langskomen dan gewoonlijk.
De ophaaldata staan op de afvalkalender en op de app Recycle!. Raadpleeg de afvalkalender op www.ecowerf.be voor de sorteerregels. Indien er
stormweer aangekondigd is, moet u de zak zeker niet de avond voordien buitenzetten.

ZAAI EEN BLOEMENAKKER IN KORTENBERG EN ONDERSTEUN DE BIJEN!
GEMEENTEBESTUUR

De bijenfamilie is de
belangrijkste natuurlijke
helper bij de bestuiving van
veel waardevolle land- en
tuinbouwgewassen en
wilde planten. Ze brengt
stuifmeel van de ene bloem
naar de andere. Als er minder bijen zijn, krijgen we
minder bloemen en vruchten, en bovendien zijn die bloemen en vruchten dan van een lagere kwaliteit. Het is dus belangrijk om de bij een handje te helpen.
Sommigen mensen zijn bang voor bijen in de tuin, maar dat is echt niet nodig.
De meeste bijen die u naar uw tuin lokt zijn wilde (solitaire) bijen en die
zijn helemaal niet gevaarlijk. Ze leven alleen (solitair) en maken dus geen
bijennesten. Steken doen ze niet, hun angel is namelijk te kort om door
onze huid te prikken. Ook de hommels zijn familie van de bijen en maken
elk jaar een klein nest. Het zijn goede bestuivers die zelfs bij slecht weer
vliegen. Zij zijn evenmin agressief en hebben een korte angel waarmee ze
zelden of nooit steken. De honingbijen maken de grootste kolonies. Zij
kunnen overwinteren. Honingbijen zijn niet agressief wanneer ze honing

zoeken. Zij steken alleen ter verdediging van hun nest, waarna ze sterven.
Let op dat u bijen niet met vervelende wespen verwart, want die zijn wel
agressief en steeklustig (wespen hebben gele met zwarte strepen).
In de voorbije jaren luidde de alarmklok voor de afname van de bijenpopulaties alsmaar luider. Dit is een verlies voor land- en tuinbouw én biodiversiteit. De provincie Vlaams-Brabant promoot daarom samen met de
gemeente Kortenberg de aanleg van bloemenakkers waar mogelijk.
Naast voldoende voedsel hebben solitaire bijen ook behoefte aan een
nest, liefst in de nabijheid van bloemrijke planten. U kunt uw steentje
bijdragen door:
• bijenhotels of -kastjes te plaatsen in de tuin;
• dode planten met holle stengels of uitgeholde bomen te behouden;
• zelf blokken hout met gaten in te voorzien;
• rietmatten te integreren in de tuin.
Voor de woonplaats van de honingbijen zorgt een imker. Misschien kent
u wel een imker in uw buurt? Wil u graag weten of er een imker in de
buurt is of wenst u meer te weten over solitaire bijen, hommels en
honingbijen, neem dan contact op met de Bijengilde Regio Kortenberg:
http://imkerskortenberg.weebly.com/info.html of 0477 66 17 55
(Koninklijke Vlaamse Imkersbond).

Zaai een bloemenakker!
De gemeente geeft 400 zakjes bloemenzaad kosteloos weg. In elk zakje zit 20 gram zaad, genoeg om ongeveer 40 m²
mee in te zaaien. In het zakje zit een mengsel van stuifmeelrijke bloemen, de ideale maaltijd voor bijen. Bovendien kunt u zelf
genieten van een kleurrijke bloemenpracht vanaf de lente tot het najaar. Op de verpakking staan alle plant- en kweekinstructies.
De zakjes kunnen vanaf dinsdag 3 april tijdens de openingsuren afgehaald worden bij het onthaal van het Administratief
Centrum. Er zal één zakje per aanvrager per adres meegegeven worden.
Aan het genieten van uw prachtige bloemenweide? Maak hiervan een foto en bezorg die uiterlijk tegen eind september
aan de milieudienst via duurzaamheid@kortenberg.be. Zo maakt u kans op een mooi insectenhotel!
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Ruimtelijke Ordening
ZORGWONEN
GEMEENTEBESTUUR

Bron: www.vlaanderen.be
Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een
bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.
Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, als de
eigenaar zijn goedkeuring geeft.
Voorwaarden
Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:
• In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte)
wooneenheid gecreëerd;
• De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met
de hoofdwoning;
• De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden
met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een
derde uit van het bouwvolume van de volledige woning;

• De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van
dezelfde eigenaar(s);
• De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het
oog op het huisvesten van:
o ofwel ten hoogste twee oudere personen van 65 jaar of
ouder;
o ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen:
o personen met een handicap;
o personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering;
o personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen;
• De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als
in de ondergeschikte woning wonen.
Hoe u zorgwonen moet aanvragen, verschilt naargelang er al dan niet
werken worden uitgevoerd. Informeer u vooraf bij de gemeente, bij de
dienst Omgeving of bij het woonloket van Woonwijzer.

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, ….

WOONWIJZER Midden-Brabant
helpt u verder!
0496 128 664
greet.boes@igo.be
www.woonwijzermiddenbrabant.be
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Gezondheid en zorg
KORTENBERG: EEN HARTVEILIGE GEMEENTE
Sinds 5 maart draagt de gemeente Kortenberg met trots de titel van
‘Hartveilige gemeente’. Deze titel werd overhandigd door het Rode Kruis
Vlaanderen. De gemeente ontvangt de titel omdat ze beschikt over verschillende AED-toestellen en omdat ze via een sensibiliseringscampagne
zowel aan haar inwoners als aan meer dan 10% van haar personeelsleden
een drie uur durende cursus ‘reanimatie en defibrillatie’ van het Rode Kruis
heeft aangeboden. Reeds 28% van de personeelsleden van gemeente en
Welzijnshuis heeft deze cursus met succes gevolgd.
De gemeente telt ondertussen heel wat AED-toestellen. U kunt ze vinden
op de volgende locaties: Administratief Centrum, GC Colomba, OC Atrium

in Meerbeek, OC Oud Gemeentehuis in Everberg en aan de polyvalente
zaal in Erps-Kwerps. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer
en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.
Het AED-toestel leidt de hulpverlener door de reanimatie, tot professionele hulpverleners het overnemen.
In België krijgen elke dag ongeveer 30 mensen een hartstilstand buiten
het ziekenhuis. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) in de buurt,
samen met mensen met kennis van reanimatietechnieken, verhoogt de
overlevingskansen aanzienlijk.

Welzijnshuis
TIJDELIJKE EN DRINGENDE
POETSHULP
U bent pas ontslagen uit het ziekenhuis en heeft dringend poetshulp
nodig? U heeft een gebroken been of arm?
Het Welzijnshuis heeft een gepaste oplossing voor u: dringende en tijdelijke poetshulp.
Indien u pas ontslagen bent uit het ziekenhuis of indien u tijdelijk niet
meer kunt poetsen, dan kunt u een beroep doen op deze dienst.
Wij verlenen gedurende maximaal zes weken poetshulp om u uit de nood
te helpen. De dienst wordt verleend in het kader van de dienstencheques.
De kostprijs is 9 euro per uur.
Volgende taken mag u laten uitvoeren door de huishoudhulp:
-

Onderhoud van de woning
Wassen en strijken
Bereiden van een maaltijd
Boodschappen doen

Wenst u een beroep te doen op
deze dienst, neem dan contact op
met de dienst Gezondheid en Zorg via
02 755 30 70 of gezondheid-enzorg@kortenberg.be.

DE KAPSTOK KENT EEN NIEUWE
START
De Kapstok, een project van het Welzijnshuis Kortenberg, sloot zijn deuren
in de Brouwerijstraat en neemt weldra een nieuwe start op de
Leuvensesteenweg.
Ook op de nieuwe locatie blijft De Kapstok een tweedehandskledingwinkel in Kortenberg waar kleding, schoenen en accessoires een nieuw leven
krijgen. Daarnaast wil De Kapstok ook bijdragen aan een duurzame(re) en
een zorgzame(re) samenleving.
De Kapstok wil voortaan meer zijn dan alleen maar een winkel met wat
kleding. De Kapstok moet een plaats worden van ontmoeten, een plaats
waar u vragen kunt stellen als uw jurk stuk is, waar u (h)eerlijk kunt ruilen
en exploreren! Een winkel waar iedereen zich goed voelt, en vooral ook
thuis voelt.
De Kapstok is, in afwachting van de officiële opening op zaterdag 26 mei, gestart als pop-upconcept. Op verschillende locaties
zal De Kapstok de inwoners voorzien van zowel leuke als educatieve workshops rond kleding. Concepten zoals ‘alles uit de kast’ of ‘lege lade’ zullen
u weldra niet meer vreemd in de oren klinken.
Meer weten? Houd de elektronische nieuwsbrieven van gemeente en
Welzijnshuis (inschrijven via kortenberg.be/nieuwsbrieven) en de
Facebookpagina (facebook.com/Kortenberg) in het oog voor meer
nieuws!
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Dienstencentrum
GENIET VAN EEN LEKKER PAASDINER
Op dinsdag 3 april kunt u opnieuw komen genieten van een paasdiner
in het dorpsrestaurant. Misschien komt de paashaas wel op bezoek met
lekkere paaseitjes!
Praktisch
Dinsdag 3 april van 11.30 tot 13.30 u.
GC Colomba
9 euro indien ter plaatse betaald
8,50 euro indien factuur
Inschrijven is mogelijk tot 29 maart via dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

FOTOBEWERKING, PHOTOFILTRE EN
GOOGLE FOTO’S
U hebt net een fantastische vakantie meegemaakt. Uw zoon of dochter is
in het huwelijksbootje gestapt. Uw kleinkinderen groeien als kool. Er zijn
zovele momenten in uw leven die u lief zijn en die u voor eeuwig wil
vasthouden. Bewaar ze in een fotoboek dat u helemaal naar uw hand zet.
Na het opladen van de foto’s op uw pc en het installeren van PhotoFiltre
(freeware versie) leert u foto’s verfraaien, spiegelen, vergroten en verkleinen. U kunt ook het contrast, de kleur, belichting, enzovoort aanpassen. U
leert ook om met die foto’s een mooie show te maken. U leert titels, speciale effecten, commentaren en zelfs muziek toe te voegen.
Daarnaast leert u ook hoe u een fotoboek samenstelt. U leert foto's kiezen,
lichtjes bijwerken en verdelen over de bladzijden van uw boek. U kiest een
voorpagina en voegt teksten en illustraties toe. Als uw fotoboek voldoet
aan al uw wensen, kunt u het digitaal bestellen. U kunt het fotoboek afhalen in een winkel of het wordt u per post toegestuurd. Zo kunt u fier uw
fotoboek tonen aan al uw bekenden.
Praktisch
Maandag 16, 23 april en 7, 14 en 28 mei van 9 tot 12 u.
Maximaal 12 deelnemers
Inschrijven vóór 12 april via dienstencentrum@kortenberg.be
of 02 755 30 70
OC Berkenhof lokaal 0.4
91,50 euro (cursus, gebruik laptop en koffie inbegrepen),
sociaal tarief met vrijetijdspas
Organisatie door het Dienstencentrum samen met
Seniornet Vlaanderen

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.
Gespreksgroep: Mantelzorger met vakantie
Tijdens gespreksgroepen worden mantelzorgers uitgenodigd om rond
een bepaald thema hun verhaal met elkaar te delen. Dit thema is de
rode draad, maar laat ook ruimte om over andere dingen te praten. Uit
elkaars ervaringen worden heel wat tips en steun gehaald. Als mantelzorger kiest u zelf of u al dan niet het woord neemt.
Praktisch
Vrijdag 20 april van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
Kosteloos - inschrijven niet nodig
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ONTMOETINGSRUIMTE VAN HET
DIENSTENCENTRUM
Op onderstaande momenten kunt u er terecht voor de volgende activiteiten:

In de Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum bent u elke werkdag
welkom van 9 tot 16.30 u., behalve op woensdagnamiddag.
Tijdens de openingsuren kunt u er terecht voor een gezellige babbel of om
de krant of een tijdschrift te lezen. Daarnaast zijn er een aantal gezelschapsspelen aanwezig en kunt u er gebruikmaken van gratis wifi. Als u
iets wil drinken, zullen vrijwilligers u graag bedienen.

• elke ochtend (weekdagen) van 9 tot 11 u.: ontbijt (twee koffiekoeken + koffie/thee voor 3,5 euro)
• maandag- en donderdagnamiddag: kaarten (wiezen)
• dinsdag- en donderdagnamiddag: gezelschapsspelen, taart en koffie
• 2de en 3de donderdagnamiddag van de maand: breicafé
• vrijdagnamiddag: Café Combinne
• vrijdag: hobbycafé (voormiddag alles met naald en draad, namiddag breien)

DORPSRESTAURANT MET MODESHOW
Het Dienstencentrum en dagopvang Noah Kortenberg slaan de handen in elkaar en nodigen u uit voor een lekkere maaltijd op dinsdag 24 april.
Aansluitend op de maaltijd volgt een modeshow, waarbij de nieuwe trends in de mode worden gepresenteerd. Een gedreven plaatselijke marktkraamster
en modellen laten u genieten van kleuren, voelen aan de stoffen en nog veel meer. Uiteraard kunt u zelf ook kledingstukken passen. Bovendien kunt u de
kledingstukken ook kopen of bestellen (zonder aankoopverplichting).
Praktisch
Dinsdag 24 april, van 11.30 tot 15 u.
GC Colomba
9 euro indien ter plaatse betaald
8,50 euro indien factuur
Meer info of inschrijven (voor 20 april):
dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 30 70

WEEK VAN DE VALPREVENTIE
Valpreventie bij ouderen blijft een belangrijk aandachtspunt. Het Dienstencentrum vindt
het dan ook belangrijk om zeker in deze week de aandacht te vestigen op de valproblematiek.
Het thema van dit jaar is: Blijf in beweging, doe het veilig!
De focus ligt op actief bezig zijn, en dit op een veilige manier. Daarbij wordt de nodige
aandacht besteed aan de verschillende valrisicofactoren, waaronder voeten en schoeisel,
zicht, medicatie, duizeligheid, voeding, gedrag en veiligheid in huis.
Bekijk het volledige programma op de volgende bladzijde.

Zoeklicht · Kortenberg
april 2018

14
Sportactiviteitenkalender ‘Week van de valpreventie’
Maandag 23 april
Wandeling (55plus Kortenberg)
'Kleine wandeling' aan een matig tempo (4 à 6 km) of 'grote wandeling' voor
kloeke stappers (8 à 10 km) met vertrek om 13.45 u. aan OC Berkenhof.
Volksdans (Seniorinas Everberg)
Van 19 tot 21 u. in de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool De
Negensprong, Annonciadenstraat 1 in Everberg.
De Seniorinas is een seniorengroep die iedere maandag volksdansen uit
verschillende landen en streken aanleert, van Vlaanderen tot Israël.
Contactpersoon: Gaby Leaerts, gaby.leaerts@live.be of 02 757 27 78.
Dinsdag 24 april
Fietstocht (55plus Kortenberg)
Een korte en rustige fietstocht (20 km) of een langere fietstocht. Vertrek
op het Dr. V. De Walsplein om 13.45 u.
Badminton voor senioren (55plus Kortenberg)
Badminton voor senioren van 14 tot 16 u. in OC Oud Gemeentehuis
Everberg
Woensdag 25 april
Tai Chi (Dienstencentrum Kortenberg)
Kom gerust eens proberen bij de beginners van 9 tot 10 u. in GC Colomba.
Het programma wordt aangepast aan het thema valpreventie.
Yoga (55plus Kortenberg)
Yoga is een zachte gymnastiek waarbij rust en beheersing van de bewegingen samen met een mentaal evenwicht tot harmonie leiden. De yoga
vindt plaats van 9.30 tot 10.30 u. in OC Berkenhof, blok B, lokaal 1.6.
Donderdag 26 april
Sportelgym (Dienstencentrum Kortenberg)
Cardiovasculaire opwarming, stretchen, versoepelende en versterkende
oefeningen voor de spiergroepen met aandacht voor coördinatie, evenwicht, uithouding, kracht en lenigheid. De sportelgym vindt plaats van
9 tot 10 u. in GC Colomba.
Stoelengymnasiek (Dienstencentrum Kortenberg)
De oefeningen worden zittend op een stoel uitgevoerd. Er komen stapoefeningen en staande oefeningen met steun op de stoel aan bod.
De stoelengymnastiek vindt plaats van 10.15 tot 11.15 u. in de
Serviceflats, Leuvensesteenweg 190 te Kortenberg.
Het programma wordt aangepast aan het thema valpreventie.
Body & Balance (55plus Kortenberg)
Een unieke combinatie van onder meer yoga-, evenwichts- en relaxatieoefeningen, van 14.30 tot 15.30 u. in de minihal van GC Colomba.

Dansnamiddag (Seniorenadviesraad)
De dansnamiddag vindt plaats van 14.30 tot 17.45 u. in GC Colomba,
Wijngaardstraat 1 in Kortenberg.
Valinitiatie (Dienstencentrum en Sportdienst Kortenberg)
Regelmatig bewegen en actief zijn heeft niet alleen een positief effect op
het valrisico bij ouderen, maar ook tal van andere gezondheidsvoordelen.
Zo zorgt dit er bijvoorbeeld voor dat stress vermindert (psychosociaal welbevinden), dat een gezond lichaamsgewicht behouden of bekomen wordt
(door het verhogen van het metabolisme), het risico op diabetes verkleint,
evenals het risico op een hoge bloeddruk, hartproblemen, een beroerte,
sommige soorten van kanker, enzovoort. Actief en fit blijven door regelmatig te bewegen bezorgt u als oudere bovendien sterke botten (belangrijk om u te wapenen tegen osteoporose), sterke spieren en gewrichten,
en het verbetert ook uw houding en coördinatie.
Tijdens de valinitiatie oefent u een stabiele en correcte houding en u
oefent om uw lichaam in balans te houden. De valinitiatie vindt plaats
van 13.30 tot 14.30 u. in GC Colomba.
Laat uw ogen kosteloos testen (Serviceflats Dry Coningen)
Van een verminderd gezichtsvermogen kan iedereen last krijgen, zowel oud
als jong. U vormt echt geen uitzondering. Daarom is het aanbevolen om eens
per jaar uw ogen te laten controleren. Zo weet u zeker dat u goed ziet en ook
geen andere oogproblemen hebt. De ‘optieker aan huis’ komt hiervoor langs
van 14 tot 16 u. in de Serviceflats, Leuvensesteenweg 190 te Kortenberg.
Vrijdag 27 april
Badminton voor senioren (55plus Kortenberg)
Van 14 tot 16 u. in GC Colomba, Wijngaardstraat 1 in Kortenberg.
Zwemmen (55plus Kortenberg)
Zwemmen in het zwembad van Hofstade. Gedeeld vervoer om ter
plaatse te geraken. Samenkomst om 11 u. aan de parking van Delhaize
Kortenberg.
Info en inschrijvingen
Dienstencentrum, OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg
Centrumleider Geert Gevers: 0491 996 224 of dienstencentrum@kortenberg.be
Contactgegevens 55plus Kortenberg:
Claire Deno: 0477 386 607 of 55plusserskortenberg@gmail.com
Alle activiteiten zijn kosteloos.
Opgelet:
U bent enkel verzekerd voor deelname aan activiteiten van het Dienstencentrum.
Deelnemen aan activiteiten van verenigingen is op eigen risico.
Voorzie aangepast schoeisel voor de wandelingen.
Voor gym, yoga en Body & Balance brengt u een matje mee.
Voor de badmintonsessie is correct schoeisel met witte zool en racket
noodzakelijk.
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Politie
HOE MOET U ZICH GEDRAGEN TEN
OPZICHTE VAN RUITERS
Weet u hoe u het beste kunt reageren als u een ruiter tegenkomt op de
openbare weg? Proficiat als u het antwoord weet! Vele weggebruikers
kennen het antwoord op deze vraag immers niet. Graag zetten we in deze
editie van Zoeklicht de voornaamste regels op een rijtje.
Het is belangrijk dat weggebruikers, en in het bijzonder bestuurders van
motorvoertuigen, op de hoogte zijn dat een paard op bepaalde verkeerssituaties (namelijk bij brommende of lawaaierige motoren) angstig kan
reageren. Zo hebben paarden de neiging om te vluchten wanneer ze iets
naderen dat in hun ogen gevaarlijk is, of zullen ze plots uitwijken of zelfs
steigeren. Om dit te vermijden hebben bestuurders bepaalde verplichtingen tegenover ruiters.

Hoe moet u zich altijd gedragen wanneer u een ruiter nadert:
• Vertraag en houd voldoende zijdelingse afstand bij het kruisen of
inhalen van een paard.
• Vermijd iedere bruuske beweging in de omgeving of bij het naderen
van een paard, zelfs al denkt u dat u buiten het gezichtsveld van het
dier bent.
• Het is verboden om door lawaai de dieren te doen schrikken.
Claxonneer in geen geval en maak zo weinig mogelijk geluid.
• Loop of stap niet in de richting van de paarden.
• Houd honden aan de lijn.
• Stop onmiddellijk bij tekenen van angst bij het dier.

LAAT UW STEM HOREN EN NEEM DEEL
AAN DE VEILIGHEIDSMONITOR
Wat is de Veiligheidsmonitor?
De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s en een initiatief van de politie, in samenwerking met de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. Via deze grootschalige enquête worden verschillende aspecten bevraagd, zoals: welke
problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van de politie? Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod?
Werd u recent slachtoffer van een misdrijf?
Waarom wordt de Veiligheidsmonitor georganiseerd?
De politiezone HerKo heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan deze bevraging. Zo kan er bij de uitwerking van het toekomstige veiligheidsbeleid
namelijk rekening gehouden worden met het standpunt van de inwoners van Herent en Kortenberg over veiligheid en de werking van de lokale politie.
Uw mening is daarom van groot belang!
Wie kan deelnemen aan de Veiligheidsmonitor?
Sinds midden maart werden er vragenlijsten verstuurd naar ongeveer 1.400 inwoners van de gemeente Kortenberg. De selectie gebeurde via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Indien u een enquête hebt ontvangen, kunt u zowel via deze papieren versie als via digitale weg deelnemen. De papieren
versie kunt u gratis terugsturen. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Meer informatie vindt u in de begeleidende brief van de enquête.
De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.
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SNELHEIDSMETINGEN FEBRUARI
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 februari
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Nederokkerzeelsesteenweg (N2)
50 km/u.
3.054
55 km/u.
11,9 %
(beide richtingen)
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straat waar in februari snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 11,9 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders februari
Straat

Ballingstraat
Nederokkerzeelsesteenweg
Leuvensesteenweg (N2)

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

89
348
784

3,4 %
14,7 %
6,9 %

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

DE NIEUWE CHARTERTOETS 2018 IS ER: HOE KORTENBERG DROOMT, DENKT EN ZIJN
PRIORITEITEN FORMULEERT

De gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep lanceerden in mei 2017 een grootschalige
enquête bij alle inwoners van de gemeente. Hieraan namen 833 bewoners deel. In aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 hebben acht van de 13 adviesraden eveneens
hun adviezen geformuleerd. Samen met de zes charterprincipes en de resultaten van de Grote
Kortenberg-enquête geven deze adviezen een goed beeld van hoe Kortenberg droomt, denkt
en zijn prioriteiten formuleert.
In het kader van het Charterprincipe ‘een solidaire samenleving’ dringen de vrijetijdsverenigingen aan op een
uitbreiding van het aanbod naar kwetsbare doelgroepen. Ze zien hiervoor een rol weggelegd voor het
Welzijnshuis en de dienst Vrije Tijd. Uit de Grote Kortenberg-enquête blijkt dat dit als een essentieel verbeterpunt
wordt gezien.

Zoeklicht · Kortenberg
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De Cultuurraad en de Erfgoedcommissie beschouwen Kortenberg als de
geschikte locatie om gemeenschappen bij elkaar te brengen: het erfgoed
als forum, waar dialoog kan plaatsvinden, groeien en bloeien en waar
naar iedereen geluisterd wordt. Zowel de Jeugdraad als de
Seniorenadviesraad dringen aan op dialoog en op het creëren van plaatsen waar die dialoog ruimte kan krijgen. Op deze manier kan Kortenberg
‘een kruispunt voor alle generaties en culturen’ worden.
Daarnaast wil men van Kortenberg een inclusieve, veerkrachtige en duurzame gemeente maken. Dit kan door bijvoorbeeld in te zetten op ontmoeting, met extra aandacht voor de jongeren.
Eén van de grootste aandachtspunten voor het beleid zijn de veranderende
noden op het vlak van wonen, mobiliteit, leefmilieu en samenleven. Alle
adviesraden zetten zich samen met de verenigingen die ze vertegenwoordigen in om van onze gemeente een warme plek te maken om te leven. De
gemeente fietsvriendelijk maken (en alles wat daarbij hoort) is meer dan ooit
een heikel punt waarvoor oplossingen gezocht moeten worden. Daarnaast
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blijkt er nood te zijn aan een transparant signalisatieplan om bewoners en
bezoekers op een veilige manier naar hun bestemming te leiden.
Van de gemeente Kortenberg wil men eveneens een ‘plaats met groene
verbindingen’ maken. Er zal onder andere ingezet worden op het verder
onderhouden en uitbouwen van de buurt- en voetwegen.
Ten slotte wil men van Kortenberg een gemeenschap maken die duurzaam vooruitgaat. De nood aan informatie rond energiezuinige maatregelen en het inzetten op duurzame consumptie en productiepatronen zijn
hierbij belangrijke werkpunten.
Meer info over de Chartertoets kunt u vinden op www.kortenberg.be/
chartertoets-2018.
Indien u een papieren versie van de toets wenst, kunt u die afhalen aan de
UiTbalie tijdens de openingsuren van de Bib.
Info: 02 755 30 70 – Chartertoets 2018 – enquête@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

NOODWEER EN TUSSENKOMST VAN
HET RAMPENFONDS

Regelmatig wordt onze streek geteisterd door noodweer, waardoor inwoners schade kunnen oplopen aan hun bezittingen of eigendommen.
In bepaalde gevallen kan een dergelijk noodweer erkend worden als
ramp zodat een tussenkomst van het Rampenfonds mogelijk wordt.
Het blijft echter aangewezen dat u in eerste instantie contact opneemt
met uw verzekeringsmaatschappij. U vindt hiervoor een checklist op
www.kortenberg.be/brandpolis.
Voor het onderzoek naar een erkenning als ramp is het zeer belangrijk dat
getroffen personen hun opgelopen schade zo snel mogelijk meedelen aan
het gemeentebestuur. Dit kan door middel van het aangifteformulier dat
u ook terugvindt op de gemeentelijke webstek zoals hierboven vermeld.
U kunt ook steeds contact opnemen met de gemeentelijke dienst
Noodplanning via rampenplan@kortenberg.be of via 02 755 30 70.

GEMEENTEBESTUUR

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:
OPENDEURDAG GEMEENTE EN
WELZIJNSHUIS OP ZONDAG 6 MEI

De voorbije maanden kon u in
Zoeklicht dankzij een uitneembare middenkatern kennismaken
met de vernieuwde dienstverlening en de verschillende diensten
van gemeente en Welzijnshuis.
Deze maand stellen, als laatsten
in de rij, ook politiezone HerKo en
Brandweerzone Vlaams-Brabant
West zich aan u voor. Met al deze diensten zult u in het echt kunnen kennismaken tijdens een opendeurdag op zondag 6 mei in en rond het
Administratief Centrum op het Dr. V. De Walsplein. De diensten van de
gemeentelijke administratie en van het Welzijnshuis gunnen u die dag
van 11 tot 17 u. met veel plezier een blik achter de schermen. Op het Dr.
V. De Walsplein voor het gemeentehuis zullen politie en brandweer
demonstraties geven. Uiteraard is er ook randanimatie voorzien voor
groot en klein en zal er ook iets te drinken zijn. Het uitgebreide programma zult u als middenkatern vinden in het Zoeklichtnummer van mei.
Maar leg alvast een knoop in uw zakdoek: op zondag
6 mei is het kloppende hart van onze gemeente dé plaats van
afspraak.
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EERSTE HULP MET ROBBEDOES EN
KWABBERNOOT
De sticker 2018
Stripfiguur Robbedoes wordt dit jaar 80 jaar en is daarom de nieuwe figuur
op de stickers van het Rode Kruis-Vlaanderen voor 2018. Net als de meer
dan 13.000 vrijwilligers van het Rode Kruis staat Robbedoes samen met
zijn vrienden altijd en overal klaar om te helpen en problemen op te lossen.
Op de sticker staat Robbedoes die eerste hulp verleent aan de hand van
‘Help!’, het handboek voor eerste hulp van Rode Kruis-Vlaanderen.
Robbedoes wordt daarbij geholpen door zijn vriend Kwabbernoot en graaf
van Rommelgem en natuurlijk ook door de eigenwijze eekhoorn Spip.

FEBRUARI IN BEELD

Afspraak aan de kruispunten
De jaarlijkse 14-daagse stickerverkoop van het Rode Kruis gaat van start
op donderdag 19 april en eindigt op donderdag 3 mei. Ook in
Kortenberg zullen de vrijwilligers van het Rode Kruis, afdeling Kortenberg,
postvatten aan de verschillende kruispunten om stickers te verkopen.
Daarnaast kunt u de vrijwilligers vinden op verschillende openbare plaatsen in het straatbeeld.

1

1
2

Het Rode Kruis heeft uw hulp nodig
De kostprijs van een sticker bedraagt 5 euro en het bedrag gaat integraal
naar de lokale werking van het Rode Kruis-Kortenberg. De opbrengst
zorgt ervoor dat de vrijwilligers van Kortenberg in staat zijn om te helpen
wanneer het echt telt! De voorwaarde hiervoor is wel dat u de sticker
enkel op Kortenbergs grondgebied koopt. Als u een sticker koopt, maakt
u bovendien kans op een droomprijs.
Vrijwilliger worden bij Rode Kruis-Kortenberg
Kriebelt het om deel uit te maken van het geweldige Rode Kruisteam van
Kortenberg, surf dan zeker naar www.kortenberg.rodekruis.be.
Het Rode Kruisteam van Kortenberg dankt u.

2

C arnaval is wanneer de kinderen zich superleuk verkleden en een bijpassend maskertje maken in de Bib!
Tijdens de krokusvakantie hield speelplein Alles Kids een themaweek ‘Hip hip rahoe!’. Op donderdag 15 februari was er een heus (verjaardags)feest met
enkele leuke en uitdagende springkastelen en om 16 u. was er voor iedereen een verse pannenkoek als vieruurtje! Lekker!
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in Kortenberg
(Dienst Jeugd i.s.m. Natuurpunt)
GEMEENTEBESTUUR

OFFICIËLE OPENING AVONTURENPAD ‘DE ROTTE GATEN’ IN MEERBEEK

Het natuurgebied ‘De Rotte Gaten’ in Meerbeek ziet er sinds kort helemaal anders uit. Op initiatief van en gefinancierd
door de gemeente Kortenberg, en in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en met steun van Natuurpunt werd
in dit natuurgebied een leuk avonturenpad voor kinderen aangelegd. Zo kan jong en oud op een avontuurlijke manier
genieten van dit stukje natuur.
Reeds enkele jaren had de gemeente Kortenberg concrete plannen om dit speelterrein aan te leggen midden in de mooie
natuur. Aangezien ‘De Rotte Gaten’ echter een zeer nat gebied is, was de realisatie ervan niet zo voor de hand liggend.
Er werden niet enkel klassieke plankenpaden geplaatst, maar ook meer avontuurlijke spelelementen. Hierdoor werd het gebied omgetoverd tot een
mooi pareltje in de ongerepte natuur, waarin spelen een echt avontuur wordt!
De officiële opening van ‘Avonturenpad De Rotte Gaten’ vindt plaats op zondag 15 april om 10 u. Iedereen is van harte welkom om dit nieuwe speelterrein samen met het gemeentebestuur feestelijk in te wijden. Doe mee aan één van de gegidste wandelingen in en rond De Rotte Gaten, knutsel een
bijenhotel, neem deel aan de schattenzoektocht of kom gewoon ravotten op en rond de spelelementen.
Zondag 15 april om 10 u.
Natuurgebied ‘De Rotte Gaten’, kruising Broekstraat-Schoonaardestraat, Meerbeek
Via mooie wandelpaden te bereiken, met vertrek aan de kerk van Meerbeek via voetweg 32.
De wandeling zal aangegeven zijn met pijltjes. Uiterlijk vertrek om 9.45 u.
Aangezien ‘De Rotte Gaten’ een drassig gebied is, raden we u aan om op de opening gepast schoeisel te dragen.
Kosteloos
Meer info: jeugd@kortenberg.be of 02 755 30 70
(Dienst Gezondheid en Zorg i.s.m. de Seniorenadviesraad)
GEMEENTEBESTUUR

SENIOREN LENTEFEEST

Op dinsdag 17 april organiseert de Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren in samenwerking met het gemeentebestuur het Senioren Lentefeest.
Het wordt een wervelende show met Ivann en Nadia. Het duo, dat bestaat uit moeder en zoon, is misschien niet zo bekend, maar de stemmen van Ivann
en Nadia passen perfect samen. Ivann stond met de hit ‘Ik kan de hele wereld aan’ wekenlang op nummer één in de Vlaamse hitparade. Daarnaast was
Ivann de leadzanger van het orkest in het programma Sterren op de Dansvloer. Nadia nam als getalenteerde zangeres nog deel aan de voorrondes van
het Eurosongfestival met haar hit ‘Vrij’. Nu is Nadia te zien bij liveconcerten aan de zijde van vele zangers.
Na het optreden krijg je nog de gelegenheid om je aan een danspasje te wagen op de noten van de muziek van de
livemuzikanten Duo Melodie.
Naar goede gewoonte trakteert het gemeentebestuur de aanwezigen bovendien op een Kortenbergse koffietafel.
Dinsdag 17 april om 14.30 u.
GC Colomba
5 euro, ter plaatse te betalen. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Meer info: gezondheid-en-zorg@kortenberg.be of 02 755 30 70
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(Dienst Jeugd)
GEMEENTEBESTUUR

(Dienst Sport en Dienstencentrum Kortenberg
i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant)

HOERA! HET IS WEER BUITENSPEELDAG!

Het zonnetje komt piepen, de
vogeltjes fluiten de zomer
tegemoet en je speelkleren
liggen klaar om weer aangetrokken te worden. Wat een
ideaal recept om te komen
ravotten
op
de
Buitenspeeldag!
Onder
andere verschillende springkastelen, draaimolens, een ballenbad, volksspelen en een ijs- en
wafelkraam staan op jou te wachten! En voor de echte durvers is er nog
de ‘Meltdown Mega Sweeper’!

Woensdag 18 april van 13 tot 17 u.
Geboortejaren 2006-2014
Speelterrein Kasteelstraat ErpsKwerps
Kosteloos
Kinderen dienen vergezeld te zijn
van een volwassene
Inschrijven niet nodig

FIETSEN VOOR VOLWASSENEN
GEMEENTEBESTUUR

Heb je nooit leren fietsen of heb je gewoon al lang niet meer gefietst? Ben
je bang om in het drukke verkeer te fietsen? Dan is dit iets voor jou! Samen met
enkele begeleiders leer je op je eigen
tempo fietsen in vijf lessen. Je kan je
eigen fiets gebruiken. Heb je geen eigen
fiets, geen nood! Tijdens deze lessen kan
je fietsen van de provincie VlaamsBrabant gebruiken.

Elke woensdag vanaf 18 april tot 16
mei, telkens van 19 tot 21 u.
Parking site Colomba
10 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Meer info en inschrijvingen: uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80,
dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

VAN 13:00
17:00
WOENSDAG 18 APRIL TOT

Meer weten? Ga naar buitenspeeldag.be

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

‘DROOM. PLAN. VLIEG.’
Workshop met Sofie Verheirstraeten

Wanneer aan mensen gevraagd wordt waarvan ze dromen of wat hun doelen zijn, blijft het vaak stil.Wanneer je hen echter naar hun to do’s vraagt, heb je een gesprek.Waarom
dit niet eens aanpakken en terugkeren naar de essentie? Als je je opnieuw écht vitaal en bruisend van de energie wilt voelen, zal je immers dieper moeten graven en reflecteren
over je leven. Wat geeft jou voldoening, waarvan word je warm? Stel dat alles zou kunnen en er geen grenzen zouden zijn, wat zou je dan nu doen? Het leven vandaag is vaak
te druk om deze vragen te stellen, maar als je niet weet waar je naartoe wilt, zal je er ook nooit komen. Je leeft maar één keer, dus doe het met passie.
Tijdens deze workshop leer je de zes stappen aan om naar je doel te kunnen vliegen. Met de nodige zelfspot wordt besproken waar het telkens misloopt
en worden enkele overtuigingen in vraag gesteld. Je krijgt enkele handige modellen mee om opnieuw (creatief) te gaan denken. Er wordt afgesloten met
concrete stappen voor ‘morgen'.
Een workshop door ervaringsdeskundige Sofie Verheirstraeten, voor iedereen die zijn/haar dromen tegemoet wil vliegen. Jong, oud, man, vrouw, mama, papa, single, ... iedereen is welkom.
Woensdag 18 april om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven 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

SENIORENDANS IN DE BIBLIOTHEEK

De zevende editie van de Week van de Valpreventie staat voor de deur. Net zoals de vorige editie is het centrale thema: ‘Blijf in beweging, doe het veilig!’
Horen en zien, luisteren en voelen, tellen (niet te veel!), bewegen, nadenken, in de maat blijven… en glimlachen: dit alles hoort bij één ding: dansen! Dat is
dan ook wat ‘de Seniorinas’ doen, op hun eigen tempo, genietend van elkaars gezelschap. Ze zijn een vereniging
van niet meer zo piepjonge dames uit Everberg, en willen een voorproefje brengen van wat seniorendans is. Als je
er eenmaal door gebeten bent, laat het je niet meer los.
Kom in de bibliotheek gerust de sfeer opsnuiven en waag je aan een dansje!
Zaterdag 21 april van 10 tot 11.30 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

(Cultuurdienst i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg)

ERFGOEDDAG ‘KIEZEN VOOR…’

(Dienst Sport i.s.m. Sportregio Dijle &
Hageland)

GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTEBESTUUR

KIJK! IK FIETS!

Op zaterdag 21 april van 10 tot 12 u. en van 13 tot 15 u. krijg je als ouder
de kans om met je kind deel te nemen aan 'Kijk! Ik fiets!'. Wanneer je zoon of
dochter al goed overweg kan met een fiets met zijwieltjes, is dit de ideale
volgende stap in het proces tot zelfstandig fietsen. Met behulp van een ervaren lesgever en de actieve begeleiding van de ouders kunnen kinderen hun
eerste meters op twee wielen proberen af te leggen. Je voorziet je eigen fiets
zonder steunwieltjes en een fietshelm. Actieve begeleiding van één volwassene per kind is verplicht. Sportieve schoenen zijn aangewezen.
.
In de tentoonstelling op de Erfgoeddag wordt een overzicht gegeven van
verschillende verkiezingen door de jaren heen. Zo volgen onder andere de
verkiezing van de abdis in de abdij van Kortenberg in het Ancien Régime, van
de moederoverste in het Klooster van Erps, van het bestuur van de 'Sussen'
te Meerbeek met de afsplitsing van de 'Duvelen', van Miss Witloof en Miss
Uitsteek elkaar op.
Wil je weten of je overgrootvader één, twee, drie of vier stem(men) had in
1912, dan kan je de kiezerslijst van toen raadplegen.
Naast de tentoonstelling rond het thema‘Kiezen’kan je ook genieten van een
hapje en een tapje op het terras of kunnen de kinderen plezier beleven aan
de volksspelen.
Zondag 22 april van 13 tot 18 u.
Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 30 70

Zaterdag 21 april van 10 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
Sporthal Kortenberg
5 euro (koek, drankje en aandenken inbegrepen).
Sociaal tarief met vrijetijdspas
Meer info en inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: DIGITALE VOETSPOREN

Heb jij jezelf al eens gegoogeld? En ben je geschrokken van het resultaat? Iedereen laat
sporen achter op het internet: een commentaar op een blogbericht, een gênante foto
op Facebook, een tweet, … ‘Het internet vergeet nooit’, zegt men wel eens! Wie ziet nu
precies de berichten, foto’s en video’s die je online zet op Facebook, Twitter en Pinterest?
Welke persoonlijke gegevens krijgen de makers van (Facebook)apps te zien als je een
spelletje speelt? En waarom tonen die online advertenties vaak producten die je net
nodig hebt, of waarnaar je net gezocht hebt?
Tijdens deze infosessie wordt dieper ingegaan op onze online privacy, en leer je hoe je
bewuster kunt omgaan met sociale media, reclame en apps. De voornaamste sociale
netwerken komen aan bod, waaronder Facebook, en je leert hoe je zelf je privacyopties kunt beheren. Tot slot krijg je heel wat tips om veiliger om te gaan met sociale
media.

© makyzz / Freepik

Na de infosessie staat digidokter-van-dienst Ilse Depré van BiB IDee je bij met al je smartphone- en tabletvragen.
Zaterdag 28 april om 10 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: TAX-ON-WEB
Je kan al enige tijd je belastingaangifte elektronisch indienen via Taxon-Web. In deze extra Digidokter-infosessie tonen we hoe dat precies
gebeurt. We bekijken de mogelijkheden van een elektronische identiteitskaart en hoe je kan werken met een e-ID kaartlezer. Ook de toegang tot Tax-on-Web via een token of een app komt aan bod.
Vervolgens worden de verschillende stappen van de belastingaangifte
met Tax-on-Web overlopen.
Opgelet, dit is een infosessie over de werkwijze van Tax-on-Web, maar
er wordt geen fiscaal advies gegeven, noch persoonlijke hulp bij het
invullen van jouw aangifte!
Maandag 30 april om 20 u.
Administratief Centrum, zaal 3.1 (op de derde verdieping)
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(vtbKultuur Kortenberg)

(Gidsenbond Dijleland)

FIETSEN OP HET RITME VAN DE ZON,
SOLARAVONTUUR (FILMREPORTAGE)

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND

Bij de eerste zonnestralen dromen van een fikse fietstocht? Wereldreiziger
Grégory Lewyllie geeft dat idee een nieuwe dimensie.

De streekwandelingen zijn toeristische verkenningen in het Dijleland,
deelregio van de Groene Gordel. Ze starten elke tweede en vierde woensdag vanaf april om 14 u. en duren ongeveer drie uur. Onder leiding van
een regiogids van de Gidsenbond Dijleland wandel je elke keer in een
ander dorp, zodat alle deelgemeenten aan de beurt komen. De wandelingen zijn kosteloos. Stevig schoeisel is geen overbodige luxe omdat de
wandelingen soms door bos en veld lopen. Iedereen is steeds welkom!
Programma eerste helft 2018:
Wanneer
Woe 11 april
Woe 25 april

Woe 9 mei
Op 3 juni 2018 vertrekt hij opnieuw met een elektrisch aangedreven fiets
op zonne-energie richting Zuid-China. Meer nog, in 15 maanden tijd wil
hij de omtrek van de aarde (40.000 km) fietsen. Toegegeven, dat is een
gedurfd opzet, maar Grégory is dan ook niet aan zijn proefstuk toe.

Woe 23 mei

Woe 13 juni
In 2013 ondernam hij reeds een gelijkaardige poging. Toen vertrok hij met
een tandem, die was omgebouwd tot een zonnefiets, maar hij moest na
14.000 km zijn solaravontuur opgeven. Dat weerhield hem er echter niet
van om zijn tocht verder te zetten. Pas na 30.000 km zette hij terug voet
op Belgische bodem.
Deze keer wil hij een nieuwe poging wagen, met een zelfgemaakte bamboefiets en solar-bamboetrailer. Over zijn voorbije solaravontuur komt hij
op vrijdag 6 april een live-presentatie geven in de Oude Abdij. Naast
heel wat foto- en filmmateriaal brengt hij ook een karrenvracht aan verhalen mee. Laat deze kans niet voorbijgaan, want vanaf 3 juni 2018 is de
wereldreiziger terug voor lange tijd onderweg. ‘Fietsen op het ritme van
de zon’, een unieke reisreportage van een man vol dromen.

Vrijdag 6 april van 20 tot 22.30 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
7 euro, leden 6 euro
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Woe 27 juni

Waar

Vertrekpunt
Adres
Perk
Sint-Niklaaskerk Kerkdreef,
1820 Perk
(Steenokkerzeel)
Haacht
Parking
Parking
Lombaardenlaan Lombaardenlaan,
3150 Haacht
Haasrode (Oud- O.L.Vrouwkerk Milsestraat 54,
Heverlee)
3053 Haasrode
Sint-Agatha- Sint-Agathakerk SintAgathastraat 1,
Rode
3040 Sint(Huldenberg)
Agatha-Rode
Relst
Sint-Jozefskerk Hutstraat, 1910
(Kampenhout)
Kampenhout
Keerbergen
Gemeentehuis Gemeenteplein
10, 3140
Keerbergen

Een folder met streekwandelingen is verkrijgbaar aan de UiTbalie in de Bib.

© Lander Loeckx

Zoeklicht · Kortenberg
april 2018

24
(De Komedie Spelers)

DE KOMEDIE SPELERS SPELEN ‘EEN VREEMD KOPPEL’
Deze komedie van Neil Simon gaat over Oscar en zijn vijf vrienden, die elke
vrijdag een pokeravond houden om zo hun stressvolle werkweek af te
sluiten.
Wanneer Felix op zekere avond niet komt opdagen, maken de anderen
zich zorgen en vrezen ze zelfs het ergste. Tot Felix plots voor de deur staat
en zegt dat zijn vrouw hem heeft buitengegooid. Oscar zou Oscar niet zijn
als hij zijn beste vriend geen onderdak aanbiedt. En dan begint de ellende
pas echt tussen de sloddervos Oscar en pietje precies Felix.
Een hilarische komedie waarin de kleine kantjes soms grote vormen aannemen, in een regie van Sven Deraedemaeker.
De Komedie Spelers kijken er
alvast naar uit om jullie met z’n
allen te mogen ontvangen. Houd
zeker de Facebookpagina en de
website in het oog voor meer
nieuws!

Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 april om 20 u.
en zondag 15 april om 15 u.
OC Atrium
10 euro, 8 euro voorverkoop
Meer info en kaarten:
www.dekomediespelers.be

(Femma Kortenberg)

WAT DOET LICHT MET LICHAAM EN WELZIJN?
Het licht of de straling van het licht beïnvloedt meer dan alleen ons gezichtsvermogen. Dat de bewuste waarneming van licht in het netvlies – zien – van
grote waarde is voor ons welzijn en onze gezondheid, is bekend. Minder bekend is dat ook de onbewuste, niet-beeldvormende waarneming van licht in
de hersenen reacties oproept die een grote rol spelen in ons gezond functioneren. Licht heeft een invloed op ons algemeen welbehagen, het heeft een
invloed op onze stemming, op ons brein, op onze zintuigen en op onze slaap.
Wat is licht precies? En is er een verschil tussen natuurlijk en kunstmatig licht? Hoe kunnen we licht optimaal gebruiken? Wat doet licht met ons lichaam?
Welke soorten licht bestaan er? Hoe kan je licht gebruiken om het functioneren (en de slaap) te verbeteren?
Tijdens deze infosessie krijg je meer inzicht in de soorten licht die er bestaan.
Verder wordt stilgestaan bij het effect van licht op ons 24 uur-functioneren.
Je krijgt concrete tips om slim met licht en donker om te gaan.
Donderdag 12 april van 19.30 tot 21.30 u.
GC Colomba
8 euro, leden 5 euro
Meer info en inschrijven:
femma.kortenberg@gmail.com of 02 759 98 79
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(vtbKultuur Kortenberg)

ANTOON VAN DYCK EN ZAVENTEM, CULTURELE WANDELING
In het kader van de Vlaamse Meesters 2018-2020 ontdek je samen met vtbKultuur in Zaventem Antoon Van Dyck.
De gotische dorpskerk, gewijd aan Sint-Martinus, herbergt het wereldberoemde schilderij ‘Sint-Martinus verdeelt
zijn mantel’ van Antoon Van Dyck. De Boisschot, ambassadeur, lid van de raad van State en kanselier van Brabant,
haalt Van Dyck naar Zaventem. Het meisje van Zaventem is een legende die in deze periode ontstaat. We wandelen
van het oude Zaventem naar het industriële gebied, meer bepaald naar de fabrieken van Excelsior, waarvan de
oprichter in de Abdij van Kortenberg woonde.
Zondag 15 april van 10 tot 13 u.
Vertrek aan OC Berkenhof
9 euro, leden 8 euro
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg, kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

(Wielertoeristenclub O.A.))

ACHTSTE PENSENKERMIS
Voor de achtste maal houden de leden van wielertoeristenclub O.A. hun
pensenkermis. Witte en zwarte pensen staan op het menu met appelmoes
of kriekjes. Voor de allerkleinsten zijn er hamburgers of curryworsten. Voor
iedereen is er ook nog taart met koffie. Iedereen is van harte welkom!
Zaterdag 28 april van 17 tot 22 u.
Feestzaal Vredezaal, Kruisstraat 44, Everberg
9 euro
Meer info: wtcoa@telenet.be

(CONEK)

APERITIEFCONCERT
CONEK ontvangt je graag op zondag 29 april voor zijn jaarlijks aperitiefconcert
met een gratis glaasje en versnaperingen. Het concert vindt plaats in GC Colomba.
Je kunt er genieten van optredens van de muziekschool en het jeugdorkest. CONEK
bezorgt je een fantastische voormiddag met een gevarieerd programma.

Zondag 29 april vanaf 9.30 u.
GC Colomba
8 euro
Meer info en kaarten: www.conek.be of bij bestuur en muzikanten
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Jaks !
(Jeugdraad Kortenberg)

SPEELPICKNICK
In oktober organiseerde de Jeugdraad van
Kortenberg zijn jaarlijkse kidsnamiddag van
Tournee General. Het was weer een succesvolle editie ondanks de nieuwe aanpak. Het
was een heuse competitie tussen de vier
deelgemeenten Kortenberg, Everberg, Meerbeek en Erps-Kwerps.
De kinderen streden deze keer niet voor hun eigen jeugdbeweging,
maar voor de deelgemeente waarin ze wonen.
Het was een spannende race, die soms nek
aan nek verliep. Lange tijd dacht iedereen
dat Meerbeek met de eer zou gaan lopen,
maar uiteindelijk won Erps-Kwerps. Een
verdiende overwinning voor dit mooie
dorp.
Zoals beloofd krijgt dit dorp een leuke prijs,
namelijk een leuke speelpicknick, georganiseerd door de Jeugdraad. Deze speelpicknick valt samen met de Buitenspeeldag
op woensdag 18 april van 13 tot 17 u.
en vindt plaats aan de speeltuin van ErpsKwerps (Kasteelstraat).
Op deze dag is iedereen welkom om te
genieten van leuke spelletjes en lekkere
hapjes en drankjes.

Woensdag 18 april van 13 tot 17 u.
Speelterrein Kasteelstraat, Erps-Kwerps
Kosteloos

(Scouts & Gidsen Kortenberg)

GROEPSFEEST
Dit jaar nemen de Scouts & Gidsen Kortenberg je
op hun groepsfeest mee op een tocht door het
sprookjesbos! Elke tak zal met een mooie, grappige of stoere act aantonen hoe de leden zich
samen met de kinderen in sprookjesachtige verhaaltjes zullen verdiepen.
De leiding is de voorbije maand verschillende uitdagingen aangegaan. Het is nu aan jou om te ontdekken wat de scoutsleiding heeft
uitgesp(r)ookt. Er zijn vanzelfsprekend prijzen mee te winnen!
Op donderdag 12 april ben je welkom vanaf 19 u. zodat je om
19.30 u. kan genieten van de voorstelling in het sprookjesbos. Er
wordt gestart in GC Colomba en aan het einde leeft men nog lang
en gelukkig. Een kleine bijdrage voor de inkom in het sprookjesbos
wordt gevraagd. Leden mogen kosteloos binnen.
Naast het beleven van een avond vol fantasie en magie, kan je de
Jin, de oudste groep van de Scouts & Gidsen, steunen. De leden van
de groep bieden jou allerlei lekkers aan. Hiermee sponsor je hun
buitenlands kamp naar Montenegro!
Donderdag 12 april vanaf 19 u.
GC Colomba
Vrije bijdrage, leden kosteloos
Meer info: https://www.scoutskortenberg.be/
of scoutskortenberg@hotmail.com

(Chiro Flurk Everberg)

FLURKSE FEESTEN!
Chiro Flurk Everberg nodigt je uit voor
de achtste editie van de Flurkse Feesten
op vrijdag 27 en zaterdag 28 april
in het centrum van Everberg.
De Flurkse Feesten beginnen stilaan een begrip te worden in
Everberg en Kortenberg, het feest voor jong en oud uit de omstreken. Ook dit jaar is Chiro Flurk er klaar voor. Het concept blijft ongewijzigd: ijzersterke animatie voor jong en oud in het anders zo rustige centrum van Everberg.
Meer info op www.flurksefeesten.be!
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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

Do 29/03/18

Paashaas komt naar de
markt

Marktcommissie

Dr. V. De Walsplein

Zo 1/04/18 van 14:00 tot
16:30

Repair Cafe

Repair Cafe Kortenberg

CGK, Kapellestraat74,
Kortenberg

https://repaircafe.org/locations/repair-cafekortenberg/, 0473 87 80 13

Di 3/04/18 tot vrij 6/04/18

Speelplein Alles Kids +
A-teens: Eerst water,
de rest komt later!

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 per dag, € 3 halve dag, € 28 week, sociaal
tarief met vrijetijdspas, www.kortenberg.be
(Vrije Tijd/Vakantieaanbod)

Di 3/04/18 van 8:30 tot
16:30

Grabbelpas: (h)Appklaar

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod)

Di 3/04/18 tot vrij 6/04/18
van 8:30 tot 12:30

Kleutersportkamp

Dienst Vrije Tijd

Turnzaal GBS De Regenboog,
Kloosterstraat 10, Kortenberg

€ 26, sociaal tarief met vrijetijdspas,
www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod)

Di 3/04/18 tot za 14/04/18

Paaseitjes in de Bib

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Di 3/04/18 tot vrij 6/04/18
van 13:00 tot 16:00

Turnkamp

Dienst Vrije Tijd

Turnzaal GBS De Regenboog,
Kloosterstraat 10, Kortenberg

€ 26, sociaal tarief met vrijetijdspas,
www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod)

Di 3/04/18 van 11:30 tot
13:30

Paasdiner in het dorpsrestaurant

Dienstencentrum
Kortenberg

GC Colomba

€ 9, € 8,50, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10

Di 3/04/18, do 5/04/18, di
10/04/18, do 12/04/18, di
17/04/18, do 19/04/18, di
24/04/18 en do 26/04/18
van 14:00 tot 16:00

Breicafé

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 23 10

Woe 4/04/18 van 14:00 tot
15:00

Vertelmomenten in de Bib:
op wieltjes!

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Do 5/04/18 van 9:00 tot
16:00

ZAP: Klimpunt

Dienst Vrije Tijd

Vertrekplaats GC Colomba

€ 15, sociaal tarief met vrijetijdspas,
www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod)

Do 5/04/18 van 13:30 tot
16:30

Hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
kvlveverberg@gmail.com, 02 759 39 81
Annonciadenstraat 23, Everberg

Vrij 6/04/18 van 18:30 tot
21:00

Recreanten van WTC 't
WTC 't Wieltje
Wieltje Kortenberg springen Kortenberg
op de pedalen

Vertrekplaats Dr. V. De
Walsplein

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

Vrij 6/04/18 van 20:00 tot
22:30

Fietsen op het ritme van de vtbKultuur Kortenberg
zon, solaravontuur
(filmreportage)

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

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

Za 7/04/18 en za 21/04/18
van 09:00 tot 16:00

Lessen kantklossen

OC Berkenhof

€ 50, kantschool.kortenberg@skynet.be

Kantschool Kortenberg
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Za 7/04/18 van 10:00 tot
12:00

Auteurslezing: Marc de Bel

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod)

Za 7/04/18

ZOO of Life, Antwerpen

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek autocar: OC Berkenhof

€ 62, € 52 leden, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/kortenberg

Zo 8/04/18 van 9:30 tot 12:00 Ochtendwandeling 8 km te
Kortenberg

Wandelclub Witlooftrek- Vertrekplaats Dr. V. De
kers
Walsplein

Kosteloos, 02 759 68 13,
http://www.witlooftrekkers.be

Ma 9/04/18 tot vrij 13/04/18 Speelplein Alles Kids +
A-teens: Plezier hier!

Dienst Vrije Tijd

Scoutslokalen Kortenberg

€ 6 per dag, € 3 halve dag, € 28 week, sociaal
tarief met vrijetijdspas, www.kortenberg.be
(Vrije Tijd/Vakantieaanbod)

Ma 9/04/18 van 8:30 tot
16:30

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod)

Ma 9/04/18 tot woe 11/04/18 Muziekstage

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 54, sociaal tarief met vrijetijdspas,
www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod)

Di 10/04/18 van 12:00 tot
17:00

ZAP: Escape room

Dienst Vrije Tijd

Samenkomst station
Kortenberg

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod)

Woe 11/04/18

Regiowandeling Perk
(Steenokkerzeel)

Gidsenbond Dijleland

Vertrek Sint-Niklaaskerk,
Kerkdreef, Perk

Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
www.toerismevlaamsbrabant.be

Woe 11/04/18 en woe
Kookdemo: Maak tijd voor
25/04/18 van 19:30 tot 22:30 brunch en ontbijt

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

€ 22, € 16 leden, 0494 54 02 66 of 02 759 98 67

Do 12/04/18 tot vrij 13/04/18 Tienertweedaagse: Soap

Dienst Vrije Tijd

€ 36, sociaal tarief met vrijetijdspas,
Jeugdhuis 't Excuus,
Wijngaardstraat 1, Kortenberg www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod)

Grabbelpas: Goochelen

Do 12/04/18 om 19:00

Groepsfeest Scouts&Gidsen Scouts&Gidsen
Kortenberg
Kortenberg

GC Colomba

Vrije bijdrage, leden kosteloos,
www.scoutskortenberg.be/ of
scoutskortenberg@hotmail.com

Do 12/04/18 van 19:30 tot
21:30

Wat doet licht met lichaam
en welzijn?

Femma Kortenberg

GC Colomba

€ 8, € 5 leden, 0494 54 02 66 of 02 759 98 67

De Komedie Spelers

OC Atrium

€ 10, € 8 voorverkoop,
www.dekomediespelers.be

Do 12/04/18, vrij 13/04/18 en Toneelvoorstellingen: Een
za 14/04/18 van 20:00 tot
vreemd koppel
23:00 en zo 15/04/18 van
15:00 tot 18:00
Zo 15/04/18 van 10:00 tot
13:00

Officiële opening Avonturen- Dienst Jeugd i.s.m.
pad ‘De Rotte Gaten’ in
Natuurpunt vzw
Meerbeek

Natuurgebied De Rotte Gaten,
Schoonaarde-Broekstraat,
Meerbeek

Kosteloos, jeugd@kortenberg.be, 02 755 30 70

Zo 15/04/18 van 10:00 tot
13:00

Antoon Van Dyck en
Zaventem, culturele
wandeling

Vertrek OC Berkenhof

€ 9, € 8 leden, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/kortenberg

vtbKultuur Kortenberg

Ma 16/04/18 en ma 23/04/18 Cursus fotobewerking,
van 9:00 tot 12:00
Photofiltre en Google foto's

Welzijnshuis Kortenberg OC Berkenhof

€ 91,5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10

Di 17/04/18 van 14:30 tot
18:00

Dienst Gezondheid en
Zorg i.s.m. de
seniorenadviesraad

GC Colomba

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 30 70

Di 17/04/18 tot do 19/04/18 Bloemschikken
van 19:30 tot 22:30 en op
woe 18/04/18 van 9:30 tot
12:30 en van 13:30 tot 16:30

Die Blomme

GC Colomba

"€ 55, Micheline Matterne, 02 759 20 09,
micheline.matterne@skynet.be

Woe 18/04/18 van 13:00 tot Buitenspeeldag
17:00

Dienst Jeugd

Speelterrein Kasteelstraat
Erps-Kwerps

Kosteloos, jeugd@kortenberg.be, 02 755 30 70

Senioren Lentefeest
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Organisator

Waar

Woe 18/04/18 van 13:00 tot Speelpicknick
17:00

Jeugdraad Kortenberg

Speelterrein Kasteelstraat
Erps-Kwerps

Woe 18/04/18, 25/04/18,
Fietslessen voor volwasse2/05/18, 9/05/18 en 16/05/18 nen
van 19:00 tot 21:00

Dienst Sport en
Parking site Colomba
Dienstencentrum Kortenberg i.s.m. Provincie
Vlaams-Brabant

Info
Kosteloos, jeugd@kortenberg.be, 02 755 30 70
€ 10, sociaal tarief met vrijetijdspas,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Woe 18/04/18 van 20:00 tot Droom. Plan. Vlieg. met Sofie Bibliotheek Kortenberg
22:00
Verheirstraeten

Bibliotheek Kortenberg

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

Do 19/04/18 van 19:30 tot
22:00

Café creatief: Letters haken

Femma Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat, Erps-Kwerps

€ 4, € 3 leden, 0494 54 02 66 of 02 759 98 67

Do 19/04/18 om 20:00

Infoavond: Siertuin zonder
gif

Dienst Milieu

Administratief centrum

Kosteloos, milieu@kortenberg.be, 02 755 30 70

Vrij 20/04/18 van 14:00 tot
16:00

Mantelzorgwerking

Welzijnshuis Kortenberg OC Berkenhof

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 22 90

Vrij 20/04/18 van 14:00 tot
16:00

Gespreksgroep: mantelzorger Welzijnshuis Kortenberg OC Berkenhof
op vakantie

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 22 90

Za 21/04/18 van 10:00 tot
Kijk! Ik fiets!
12:00 en van 13:00 tot 15:00

Dienst Sport i.s.m.
Sportregio Dijle &
Hageland

Sporthal Kortenberg

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

Bibliotheek Kortenberg

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

Za 21/04/18 van 10:00 tot
11:30

Seniorendans in de
bibliotheek

Bibliotheek Kortenberg

Zo 22/04/18 van 8:30 tot
17:30

Dagtocht 20 km te Erezée

Wandelclub Witlooftrek- Vertrekplaats
kers
Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 0479 50 61 34 of 0468 32 22 19,
www.witlooftrekkers.be

Zo 22/04/18 van 13:00 tot
18:00

Erfgoeddag: Kiezen voor...

Dienst Cultuur i.s.m.
Erfgoedhuis

Kosteloos, cultuur@kortenberg.be, 02 755 30 70

Erfgoedhuis, Dorpsplein 16,
Erps-Kwerps

Ma 23/04/18 tot vrij 27/04/18 Week van de valpreventie

Welzijnshuis Kortenberg OC Berkenhof

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 22 90. Alle info op bladzijde 14

Di 24/04/18 van 11:30 tot
15:00

Dorpsrestaurant met
modeshow

Dienstencentrum Korten- GC Colomba
berg

€ 9, € 8,50, dienstencentrum@kortenberg.be,
02 755 22 90

Di 24/04/18 van 19:00 tot
22:00

Thema-avonden voor
reanimatie en defibrillatie

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

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

Woe 25/04/18

Regiowandeling Haacht

Gidsenbond Dijleland

Vertrek Parking Lombaardenlaan, Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
3150 Haacht
www.toerismevlaamsbrabant.be

Woe 25/04/18, 2/05/18,
9/05/18 en 16/05/18 van
19:30 tot 22:00

Fietsonderhoud - VOLZET

Vormingplus OostBrabant

GC Colomba

€ 76 (€ 57 reductietarief Vormingplus),
info@vormingplusob.be, 016 52 59 00

Do 26/04/18 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

Vrij 27/04/18 en za 28/04/18 Flurkse Feesten en Trailberg Chiro Flurk Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat, Everberg

€ 8 voor Trailberg, www.flurksefeesten.be,
www.trailberg.be

Vrij 27/04/18 van 20:00 tot
22:00

Crea club: kunst met
wc-rollen

KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

kvlveverberg@gmail.com, 02 759 39 81

Za 28/04/18 van 10:00 tot
12:00

Digidokter: Digitale
voetsporen

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Za 28/04/18 van 17:00 tot
22:00

Achtste Pensenkermis

WTC O.A. vzw

Feestzaal Vredezaal,
Kruisstraat 44, Everberg

€ 9, wtcoa@telenet.be
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Wanneer

Wat

Organisator
CONEK

Waar

Zo 29/04/18 van 10:00 tot
13:30

Aperitiefconcert

Zo 29/04/18 van 13:30 tot
17:00

Brabantwandeling 13 km te Wandelclub Witlooftrek- Vertrekplaats Dr. V. De
Schiplaken
kers
Walsplein

Kosteloos, 016 48 10 03, www.witlooftrekkers.be

Ma 30/04/18 van 20:00 tot
22:00

Digidokter: Tax-on-Web

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

Bibliotheek Kortenberg

GC Colomba

Info

Administratief Centrum

€ 8, vic.mertens@telenet.be, www.conek.be

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 maart 2018 gebeuren voor het meinummer, en ten
laatste op 25 april 2018 voor het juninummer. 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 mei 2018.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 maart 2018
worden ingediend. Voorstellen voor het juninummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 april 2018 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 30 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.

Bezoek op 22 april van 13 tot 18 u. de tentoonstelling
in het Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, Erps-Kwerps

