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tot uw dienst

De gemeente en het Welzijnshuis heten
u welkom op hun opendeurdag op
zondag 6 mei van 11 tot 17 u. Dr. V. De Walsplein 30 en Beekstraat 25.
Kom te voet of met de fiets!

Opgelet: levend verkeerspark voor
de Kortenbergse schoolkinderen

Kringlooptuindag en plantenbeurs
op zondag 27 mei van 10 tot 17 u.
in het Park van de Oude Abdij

Aquart - kunst rond het thema
water in het Park van de Oude
Abdij vanaf 13 mei

Verantwoordelijke uitgever:
Chris Taes, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
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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
1 mei (Feest van de arbeid): Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
5-6 mei: Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
10 mei (Hemelvaart): Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
12-13 mei: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
19-20 mei: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
21 mei (Pinkstermaandag): Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
26-27 mei: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
5 mei: 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)

Maandag 7 mei 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

016 85 34 00 - pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
www.politieherko.be
Vrijdag 11 mei: huisvuil en gft
Maandag 14 mei: pmd en papier en karton
Vrijdag 25 mei: huisvuil en gft
Maandag 28 mei: zachte plastics
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Op dinsdag 1 mei (Feest van de arbeid) en op donderdag 10 mei
(O.L.H. Hemelvaart) is het recyclagepark gesloten.
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 2 mei van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps.
Zondag 6 mei van 11 tot 17 u.
Dr. V. De Walsplein, Kortenberg.

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 02 238 96 99
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 02 238 96 99
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Gemeenteraad
VOLGENDE GEMEENTERAAD
GEMEENTEBESTUUR

Foto: Evgenia Belyaeva

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.

Algemene Zaken
GEMEENTEBESTUUR

ZITDAGEN AANGIFTES PERSONENBELASTING
AANSLAGJAAR 2018 - INKOMSTENJAAR 2017

Zoals ieder jaar kunt u bij de gemeente terecht voor hulp bij het invullen van uw
belastingaangifte. Deze zitdagen, georganiseerd door ambtenaren van de
FOD Financiën, vinden plaats in de kleine zaal van GC Colomba.
• Dinsdag 15 mei van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
• Dinsdag 22 mei van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
• Dinsdag 29 mei van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
Om het invullen van de aangiftes zo correct en vlot mogelijk te laten verlopen,
moet u alle vereiste stukken meebrengen. Deze stukken kunnen onder meer
bestaan uit:
• alle inkomstenfiches van 2017
• strookjes van het in 2017 ontvangen vakantiegeld
• aanslagbiljet van de onroerende voorheffing 2017
• eenmalige fiscale vrijstellingsattesten van de hypothecaire leningen en
• levensverzekeringscontracten afgesloten in het jaar 2017

• betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, kapitaalaflossingen, intresten en onderhoudsgelden
• attesten van betaling van kosten voor kinderopvang, pensioensparen, PWAcheques, …
• strookjes van de in 2017 gedane voorafbetalingen
• opgave van de werkelijke beroepskosten, indien hiervoor geopteerd werd
• facturen van de uitgaven (werkelijk in 2017 betaald) die in aanmerking komen
voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven
U kunt zich uiteraard ook richten tot het kantoor in Leuven (Philipssite 3A bus 1,
3001 Leuven). Dit kantoor is iedere werkdag geopend van 9 tot 12 u. en in de
maand juni van 9 tot 15 u. Het is bereikbaar via 02 578 03 20 of via
contr.db.zaventem@minfin.fed.be.
Meer info
Dienst Algemene Zaken
02 755 30 70
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Mobiliteit
LEVEND VERKEERSPARK LEERT KINDEREN VEILIG FIETSEN IN HET VERKEER
GEMEENTEBESTUUR

dodehoekzeil op ware grootte worden hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld. In de klassen kunnen er theorielessen
gegeven worden aan de hand van een dodehoekkoffer.
De fietsen van de deelnemende leerlingen worden vooraf aan een technische schouwing onderworpen met behulp van een fietscontrolekaart.
Deze actie heeft verschillende doelen:
• Kinderen leren fietsen in diverse verkeerssituaties;
• Kinderen gevaar leren inschatten;
• De kennis van verkeer en veiligheid in schoolverband toetsen.
Het gemeentebestuur van Kortenberg ondersteunt jaarlijks de prak
tische verkeerseducatie door het organiseren van een ‘levend verkeerspark’. Leren doen kinderen immers niet uitsluitend op de schoolbanken:
de openbare weg is de beste plaats om ervaringen op te doen in het
verkeer.
Een levend verkeerspark is hiervoor de ideale formule! In de verschillende deelgemeenten zullen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar tijdens de maand mei op de openbare weg fietsen om te leren
omgaan met het verkeer.
Terwijl het verkeer zijn gewone gang gaat, volgen de leerlingen een
uitgestippelde route in de schoolomgeving. Waarnemers met fluohesjes controleren de leerlingen op het naleven van de verkeerssituatie en
het correct uitvoeren van manoeuvres.
De fietsbehendigheid wordt geoefend op de behendigheidsparcours
die vervaardigd werden door de lieden van de gemeentelijke werkplaatsen.
De leerlingen worden daarnaast geïnformeerd over de gevaren van de
dode hoek rondom een vrachtwagen. Een vrachtwagen en een

Tijdens deze actie is er ook kans om de fietsen van de kinderen te laten
graveren. Het gemeentebestuur van Kortenberg krijgt ieder jaar tientallen meldingen van gestolen fietsen waarvan er een twintigtal teruggevonden worden. Een gegraveerde fiets kan makkelijker opgespoord
worden.
Alle leerlingen worden beloond met een kleine attentie, een drankje en
een versnapering.

Helpt u samen met onze kinderen mee aan een veilig verloop van dit initiatief?
Een levend verkeerspark kan enkel geslaagd verlopen als er voldoende seingevers zijn. Met een fluohesje en een C3-bord staan zij opgesteld op
het parcours om de vaardigheden van de fietsende kinderen te beoordelen. De scholen kunnen steeds rekenen op de steun van verschillende
ouders en grootouders, maar extra hulp is altijd welkom:
• 3 mei in Kortenberg (school Hertog Jan)
• 4 mei in Kortenberg (school Regenboog)
• 17 mei in Erps-Kwerps (school Klimop)
• 18 mei in Erps-Kwerps (school Mater Dei)
• 24 mei in Everberg (school Negensprong)
• 25 mei in Meerbeek (school Boemerang)
Kunt u zich een halve dag vrijmaken op een of meerdere van deze data en wenst u mee te werken aan dit initiatief?
Geeft u dan een seintje aan de dienst mobiliteit (mobiliteit@kortenberg.be of 02 755 22 75). De scholen verwelkomen u met open armen!
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Milieu
KRINGLOOPTUINDAG EN PLANTENBEURS
GEMEENTEBESTUUR

Op zondag 27 mei van 10 tot
17 u. organiseren de kringloopkrachten in samenwerking met de
milieudienst een Kringlooptuindag
en Plantenbeurs in het Park van de
Oude Abdij Kortenberg.
Dit evenement groeit ieder jaar
gestaag. Wat initieel begon als
een activiteit rond composteren, is
uitgegroeid tot een beurs waar
alle initiatieven rond ecologisch en duurzaam leven thuis horen. Ook
voor de editie van dit jaar werden tal van boeiende standhouders
aangetrokken.
Zo worden initiatieven voorgesteld die actief zijn rond ecologisch leven
en wonen, betere gezondheid en vitaliteit, fair trade-handel, imkerij,
bloemschikken, keramiek, neerhofdieren, afvalpreventie, ecologische
tuininrichting, verwerken van eigen fruitoogst, korte-keten-initiatieven
zoals Voedselteams en Buurderij, … Particulieren met groene vingers

WEEK VAN DE BIJ - INFOAVOND
GEMEENTEBESTUUR

De ‘Week van de Bij’, van 27 mei tot 3 juni, is een
start- en prikkelweek voor positieve acties rond
bijen en dit voor zowel wilde bijen, hommels als
honingbijen. Het is een initiatief van het
Departement Omgeving van de Vlaamse overheid
en ook Kortenberg doet hieraan mee!
Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze
samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75%
van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen
ervoor dat we als mens kunnen genieten van heerlijk fruit en lekkere groenten. Om een rijke habitat vol met stuifmeel- en nectarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en honingbijen te creëren, is ook uw hulp nodig.
Wat kunt u doen voor de bij?
De milieudienst organiseert in het Administratief Centrum op donderdag
31 mei om 19.30 u. een infoavond waarop u een inzicht krijgt in de verschillende soorten bijen, evenals in de taakverdeling en werking van een
bijenkolonie doorheen het jaar. Ook de verschillende imkerijproducten en de
belagers van de bijen worden toegelicht. Voorts zal verteld worden wat u zelf

zullen hun enthousiasme voor het kweken en verzorgen van kamer- en
tuinplanten en moestuinieren met u delen.
De Kringlooptuindag is een echte belevingsbeurs voor jong en oud met
doorlopend tal van demonstraties en activiteiten.
Tot slot kunt u gezellig nakaarten met een (h)eerlijke hamburger met
lokaal rundsvlees, een ijsje en een fair trade-drankje op het terras onder
de oude bomen langs het water. Een niet te missen evenement voor
jong en oud.
Alle geïnteresseerde inwoners zijn welkom in het Park van de Oude
Abdij, te bereiken via de toegangsweg langs de Wijngaardstraat te
Kortenberg. Parkeergelegenheid is er op de parking van GC Colomba of
nog beter, kom gewoon met de fiets. Kom zeker een kijkje nemen!
Praktisch
Zondag 27 mei van 10 tot 17 u.
Park van de Oude Abdij
Kosteloos

kunt doen, zoals welke planten bijen vlindervriendelijk zijn en hoe u
nestgelegenheden voor solitaire
bijen kunt creëren.
Inschrijven is gewenst, maar niet verplicht. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de milieudienst via 02 755 30 70
of duurzaamheid@kortenberg.be.
In juni zal er nog een bezoek aan
een lokale imker georganiseerd
worden, meer hierover in het volgende Zoeklicht!
Bent u het wilde bloemenzaad op de gemeente komen afhalen in april?
Vergeet zeker niet om een foto van uw prachtige bloemenweide voor
1 oktober te sturen naar duurzaamheid@kortenberg.be en zo kans te
maken op een insectenhotel!
Praktisch
Donderdag 31 mei om 19.30 u.
Administratief Centrum, zaal 3.1
Kosteloos
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RATTEN: PREVENTIE EN BESTRIJDING
GEMEENTEBESTUUR

De zakjes rattenvergif die vroeger werden uitgedeeld aan de bevolking
mogen niet meer verdeeld worden sinds 1 maart 2018. Dit product is
door de verandering van de federale wetgeving enkel nog te gebruiken
door professionelen.
Per kwartaal kunt u twee knaagdiervallen kosteloos verkrijgen aan de
Onthaal- & Snelbalie van het Administratief Centrum. U dient ze niet
terug te brengen.

© Mrs Airwolfhound / flickr.com/photos/29186177@N00/25332773577/

De bruine rat is opgenomen in de lijst van schadelijke organismen. Dat
betekent dat iedereen die verantwoordelijk is voor een terrein, grond of
gebouw maatregelen moet treffen om deze dieren te vermijden en te
bestrijden. Eigenaars of huurders zijn wettelijk verplicht om over te
gaan tot rattenbestrijding op hun eigen terrein. Alle ratten uitroeien is
onmogelijk, maar een effectieve combinatie van preventie en bestrijding houdt de aantallen laag en de hinder beperkt.

Lukt het u niet om zelf de ratten te verdelgen, dan vindt u in de Gouden
Gids firma’s die ongedierte op privéterrein komen bestrijden (rubriek:
rattenverdelging).
Als het rattennest zich op openbaar domein of aan een waterloop
bevindt, dient u contact op te nemen met de dienst Wegen en Groen via
02 755 30 70 of wegenengroen@kortenberg.be. Afhankelijk van het
type waterloop zal de bestrijding gebeuren door de gemeente of door
de provincie.

Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat ratten zich zo
weinig mogelijk thuis voelen. Vermijd daarom dat ze voedsel,
water en onderdak vinden:
• Laat geen etensresten rondslingeren.
• Gooi geen gekookte etensresten en brood op de composthoop.
• Berg voeders veilig weg in afgesloten tonnen en dozen, gemaakt
uit harde en duurzame materialen.
• Vermijd langdurige opslag van voedsel. Gebruik altijd eerst de oudste voorraad. Hoop verpakte veevoeders op in losstaande stapels,
los van de muur.
• Voeder huisdieren ’s morgens en geef ze niet te veel, zodat het
meeste voedsel 's avonds op is. Als u een schoteltje gebruikt, kunt
u het voedseloverschot 's avonds wegbergen.
• Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers. Voer huisvuil zo snel mogelijk af.
• Ruim geregeld op in en rond gebouwen. Zo verwijdert u mogelijke
schuil- en nestplaatsen.

WEGVLIEGENDE ROZE ZAKKEN
GEMEENTEBESTUUR

Het plaatsen van stenen of andere zaken op de roze zakken die het
ophalen bemoeilijken, is niet toegestaan. Indien stormweer is aangekondigd, zet u de roze zakken zo laat mogelijk buiten, en dit beschut

tegen de wind en de verschillende zakken bij
elkaar. De ophaaldata staan op de afvalkalender en op de app Recycle!. Raadpleeg de
afvalkalender op www.ecowerf.be voor de
sorteerregels.
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AANVRAGEN OF RUILEN VAN DE RESTAFVALEN GFTCONTAINERS

Indien u zich als nieuwe inwoner van Kortenberg komt inschrijven in de
gemeente, zal er dadelijk een aanvraag voor nieuwe containers of activatie van bestaande containers gebeuren door de medewerkers van de
dienst Burgerzaken.
Indien u een extra container wil, uw container wil inruilen voor een
container met een ander volume of een beschadigde container wenst
om te ruilen, dan moet u dit rechtstreeks bij EcoWerf regelen. U neemt
hiervoor telefonisch contact op via de groene lijn
(0800 97 0 97, optie 1).

Ook indien u uw relatie bij EcoWerf wenst stop te zetten wegens verhuis
of dergelijke, moet dat via dezelfde weg gebeuren. Vergeet dit niet te
doen, aangezien anders de maandelijkse huurprijs via de DifTarrekening blijft doorlopen.

De container wordt kosteloos omgewisseld. Indien u van volume verandert, kan de huurprijs ook veranderen. Houd hiermee dus rekening.

Alle informatie kunt u terugvinden op www.ecowerf.be en
https://www.kortenberg.be/diftar-systeem of verkrijgen via de milieudienst.

Ruimtelijke Ordening
DE VELE VOORDELEN VAN VERHUREN VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR
GEMEENTEBESTUUR

Al eens overwogen om
een woning te verhuren
via een sociaal verhuurkantoor (SVK)? Op het
eerste gezicht lijkt de privémarkt misschien aantrekkelijker, maar de voordelen verbonden aan een
SVK kunnen heel interessant zijn voor een verhuurder. Niet alleen hoeft u zich als verhuurder
geen zorgen te maken over tijdige betalingen en eventuele schade, de
overheid voorziet bovendien ook in heel wat interessante verminderingen en premies om de lagere huurprijs te compenseren.
Geniet van interessante premies en een renteloze lening
U kunt als verhuurder aan een SVK aanspraak maken op een lening
van de provincie Vlaams-Brabant om uw woning te renoveren. Zo
kunt u renteloos tot 25.000 euro lenen, en dat zonder uw solvabiliteit

te bewijzen. Er geldt bovendien geen inkomensgrens. Het SVK gaat de
lening voor u aan en stort u het volledige bedrag. Facturen van
gemaakte kosten brengt u als bewijs binnen bij uw SVK. Door middel
van afhoudingen op de maandelijkse huur betaalt u de lening vervolgens terug.
Na de renovatie van uw woning kunt u overigens ook de Vlaamse
Renovatiepremie aanvragen. 30% van uw binnengebrachte facturen kunnen daarmee terugbetaald worden tot een maximumbedrag
van 10.000 euro, afhankelijk van de voorwaarden.
U kunt bovendien gedurende negen
jaar, de gehele looptijd van het huurcontract, 5% van diezelfde facturen
inbrengen in uw personenbelasting. Dit bedrag wordt in mindering
gebracht op uw bruto belastbaar inkomen. Dat komt neer op een aftrek van
45% van uw investering.

Zoeklicht · Kortenberg
mei 2018

8
Tot slot krijgt u als eigenaar een vermindering van + 30% op de
onroerende voorheffing voor elk jaar waarin u op 1 januari een
huurcontract met een SVK heeft.
Als u gebruikmaakt van deze financiële voorzieningen kunt u uw verbouwingen bekostigen zonder in eerste instantie zelf te moeten investeren: 30% van de investering wordt u reeds terugbetaald in het eerste
jaar via de renovatiepremie. Daarenboven betaalt u minder (personen)
belasting. Daarnaast leveren deze investeringen ook een
meerwaarde op aan de mogelijke verkoopprijs van uw
woning.

De voordelen samengevat:
• een renteloze lening;
• de Vlaamse renovatiepremie;
• extra inbrengkosten in uw personenbelasting;
• verminderde onroerende voorheffing;
• steeds tijdige betaling.

Bent u een (toekomstig) verhuurder aan een SVK en denkt u eraan het dak
te isoleren? Via het sociale dakisolatieproject van IGO kunt u aanspraak
maken op een hogere premie. Bovendien wordt de toegekende premie
onmiddellijk afgetrokken van uw factuurbedrag. Neem contact op met
het woonloket van Woonwijzer Midden Brabant voor meer informatie.

WOONWIJZER Midden-Brabant
helpt u verder!
0496 128 664
greet.boes@igo.be
www.woonwijzermiddenbrabant.be

Drugs- en alcoholpreventie
HOE GAAT HET EIGENLIJK ÉCHT MET U?
GEMEENTEBESTUUR

Op Facebook en Instagram lijkt alles perfect. Zo krijgt u al snel het gevoel
dat het niet oké is om u wat minder te voelen, terwijl een beeld vaak
eigenlijk meer verzwijgt dan 1.000 woorden.

Daarom roept de gemeente Kortenberg jongeren op om zonder filter te
leven. En dat moeten ze niet alleen doen: Nora Gharib, actrice in de
nieuwe film ‘Patser’ van Adil el Arbi en bekend van K3 zoekt K3, neemt
met veel plezier het meterschap van dit initiatief op zich.

Meer informatie,
een testje en tips om beter voor uzelf te zorgen
vindt u op www.leefzonderfilter.be.
Mag het wat meer zijn?
Luister op woensdagavond dan zeker naar
Generation M op MNM.
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WERELDDAG ZONDER TABAK
GEMEENTEBESTUUR

Op donderdag 31 mei is het Werelddag zonder Tabak, hét moment
om stil te staan bij uw rookgedrag. Waarom zou u stoppen met roken?
Het ontspant u. Het is even een moment voor uzelf. Maar is dat wel echt
zo? Roken zorgt ervoor dat u méér gestresseerd wordt. Maar als u ermee
stopt, daalt uw stressniveau weer.

Nog niet overtuigd? Als u niet meer rookt, hoeft u niet meer buiten in
de kou te staan. U spaart bovendien ook nog eens veel geld uit. Stoppen
met roken mag dan wel moeilijk zijn, het loont om het te proberen. U
hoeft er echter niet alleen aan te beginnen: u kunt namelijk hulp
inschakelen.

Voordelen van stoppen

Hoe stopt u met roken?

Stoppen met roken heeft nog meer voordelen:
• Al 20 minuten nadat u gestopt bent, gaat uw bloeddruk naar
beneden;
• Na één dag niet gerookt te hebben, beginnen uw longen zich stilaan te herstellen. U ruikt ook beter en uw smaak komt terug;
• Na een aantal maanden hoest en piept u veel minder;
• Na 1 jaar is uw risico op een hartziekte met de helft gedaald;
• Na 2 jaar niet roken is uw risico op een hartinfarct even groot als
iemand die niet rookt;
• Na 10 jaar is uw kans op longkanker met de helft afgenomen.

U kunt stoppen met roken met de beste hulp die er is: een tabacoloog
of rookstopspecialist. Hij of zij begeleidt u individueel, in groep of per
telefoon. Voor een sessie bij een tabacoloog voorziet de Vlaamse overheid een voordelig tarief. Meer info op www.vigez.be/stoppenmetroken of www.tabakstop.be en op het kosteloze nummer 0800 111 00.

Gezondheid en zorg
DOE MEE AAN DE 10.000-STAPPENCLASH EN STAP ONZE GEMEENTE OPNIEUW MEE
NAAR DE OVERWINNING
Wist u dat u met 10.000 stappen per dag (of 8.000 voor 65-plussers)
genoeg beweegt voor een goede gezondheid? Lijken 10.000 stappen
onhaalbaar? Geen paniek: elke stap meer is een overwinning op zich.
En elke stap telt, want van 1 tot en met 31 mei doet de gemeente
Kortenberg mee aan de 10.000-stappenclash. De gemeente neemt het op
tegen inwoners van meer dan 100 andere Vlaamse steden en gemeenten.
Stapt u gemeente Kortenberg mee naar de overwinning? Registreer u op
www.10000stappen.be, sluit aan bij de groep van de gemeente en geef
elke dag uw aantal stappen in. Zo maakt u kans op leuke prijzen en helpt
u de gemeente Kortenberg mee aan de titel ‘actiefste gemeente van
Vlaanderen’.

Sven Ornelis is het gezicht van deze campagne en geeft het goede voorbeeld door te tonen hoe u 10.000 stappen haalt zonder veel extra tijd te
moeten vrijmaken.
Hebt u geen klassieke stappenteller? Ook met apps of een activity tracker
kunt u uw aantal stappen bijhouden. Meer info vindt u op
www.10000stappen.be.
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enspel

Opvoeden is sam

Welzijnshuis

Allemaal
wereldburgers !

WEEK VAN DE OPVOEDING 2018
Van 16 tot 23 mei vindt de ‘Week van de Opvoeding’ plaats, een week
met interessante vormingen, info en doe-activiteiten. Het centrale thema
is ‘Opvoeden is samenspel’. Ook in Kortenberg worden tal van activiteiten
georganiseerd door het Huis van het Kind Kortenberg in samenwerking
met al zijn partners. Zo zijn er verschillende infomomenten rond diverse
opvoedingsthema’s. Deze zijn interessant voor ouders en grootouders,
maar evengoed voor al wie met kinderen werkt. Bekijk het volledige programma op www.kortenberg.be/week-van-de-opvoeding-2018 vanaf
2 mei. De deelname aan deze activiteiten is geheel kosteloos.

16-23
mei 2018

DE KAPSTOK OPENT OPNIEUW ZIJN DEUREN
Het is eindelijk zover, de nieuwe locatie van De Kapstok is bekend! Op
zaterdag 26 mei opent de vernieuwde winkel trots zijn deuren op de
Leuvensesteenweg 353 in Kortenberg.
De Kapstok blijft een tweedehandswinkel in Kortenberg die gekregen
kleding, schoenen en accessoires een nieuw leven geeft. Behalve aan
duurzaamheid wil De Kapstok ook bijdragen aan een zorgzame samenleving, door verbindende workshops en door speciale aandacht te hebben
voor maatschappelijk kwetsbare mensen.
Wanneer
Zondag 6 mei
11 - 17 u.

In de Kapstok vindt u steeds betaalbare basisstukken en leuke ‘foliekes’. De
Kapstok zal vanaf nu verkopen aan zachte prijzen, zodat ook mensen die het
minder breed hebben, zich iets ‘nieuws’ kunnen veroorloven. De winkel wordt
volledig bemand door vrijwilligers, die zich dagelijks bezighouden met sorteren, presenteren en verkopen. Alle kledij in de winkel zijn schenkingen.
Daarnaast wil De Kapstok ook naar buiten treden en organiseert hij in de
aanloop naar de (her)opening verschillende kleding-gerelateerde workshops. Om het startschot te geven, hierbij al een aantal eerste proevertjes:

Waar
Inhoud
Opendeurdag Gemeente en Welzijnshuis Kortenberg - Durft u de uitdaging aan te gaan met De Kapstok? Denkt u veel te weten
locatie OC Berkenhof / Dienstencentrum
over kleding? Bent u een beetje competitief ingesteld? Kom dan zeker
langs bij de stand van De Kapstok tijdens de opendeurdag en quiz mee.
Samen met De Buurderij draagt De Kapstok duurzaamheid hoog in het
Donderdag Buurderij, Annonciadenstraat 21, Everberg
vaandel. Bent u benieuwd wat u allemaal kunt maken met oude kleding?
17 mei
Kom dan zeker genieten van onze workshop!
17.30 - 19 u.
Woensdag Dorpsrestaurant De Klok, Dekenijstraat 22, Erps-Kwerps Eerste hulp bij naaigevallen. Hebt u altijd al willen weten hoe u nu juist een
knoop of een rits aannaait? Wil u weten hoe u een haakje uit uw bloes
23 mei
haalt? Al uw vragen worden beantwoord op deze interactieve workshop
11.30 - 14 u
voor jong en oud!
Zaterdag 26 mei De Kapstok, Leuvensesteenweg 353, Kortenberg
Grote openingsdag van de nieuwe Kapstok. Kom zeker een kijkje nemen
14 - 18 u.
als u benieuwd bent naar de workshops en hippe vintagekleding!
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STERREN VAN VRIJWILLIGERS IN HET WELZIJNSHUIS KORTENBERG
Op vrijdag 23 maart waren de vrijwilligers van het Welzijnshuis Kortenberg
samen met hun partner uitgenodigd op een feestelijke avond in de Oude
Abdij in Kortenberg. Ze werden bedankt voor hun belangeloze inzet tijdens het afgelopen jaar. De rode loper werd voor hen uitgerold, want het
Welzijnshuis heeft sterren van vrijwilligers!
De helpende handen van vrijwilligers maken een belangrijk verschil in de
werking van het Welzijnshuis. Het is mede dankzij hen dat het Welzijnshuis
een open en warm huis kan zijn.

Hebt u ook interesse om vrijwilliger te worden bij het Welzijnshuis?
Meer info vindt u op https://www.kortenberg.be/vrijwilligers-welzijnshuis. U kunt ook mailen naar vrijwilligers@kortenberg.be of bellen naar
02 755 23 10.

Dienstencentrum
ETENTJE EN VERWENMOMENT VOOR MOEDERDAG
Dorpsrestaurant. Na de maaltijd krijgen zij een handenmassage, pedicure,
gezichtsmassage en gezichtsverzorging aangeboden, alsook een verrassingszakje met een aantal verzorgingsproducten. De plaatsen zijn beperkt,
gelieve tijdig in te schrijven.

Naar aanleiding van Moederdag vindt op dinsdag 15 mei een verwennamiddag plaats voor de dames die een maaltijd hebben genomen in het

Praktisch
Cafetaria GC Colomba
Dinsdag 15 mei van 13.30 tot 16 u.
9 euro, 8,5 euro via domiciliëring
Inschrijven vóór 10 mei via
dienstencentrum@kortenberg.be of
02 755 23 10
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INFOSESSIE: PREVENTIE HART- EN VAATZIEKTEN
Elk jaar sterven 38.000 personen aan hart- en vaatziekten. Dat zijn er 104
per dag of vier per uur. Daarmee zijn hart- en vaatziekten nog altijd de
belangrijkste doodsoorzaak in België. Zwaarlijvigheid, roken en te weinig
lichaamsbeweging zijn de belangrijkste risicofactoren. Tijdens deze infonamiddag komt u te weten hoe deze factoren precies inspelen op de werking van het hart en hoe u uw hart het beste kunt beschermen.
Deze voordracht is een samenwerking tussen het Regionaal
Dienstencentrum en het Dienstencentrum Kortenberg.
Praktisch
Dinsdag 15 mei van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, Lokaal 1.8
Kosteloos
Inschrijven vóór 10 mei via
dienstencentrum@kortenberg.be of
02 755 23 10

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.

Mantelzorgercafé
Tijdens een Mantelzorgercafé ontmoeten mantelzorgers elkaar in
een leuke omgeving op een ontspannen manier. Gewoon een babbeltje maken onder elkaar, ervaringen delen met anderen die in
eenzelfde situatie als u zitten, samen een gezelschapsspel spelen; u
bepaalt zelf hoe u deze namiddag invult samen met andere mantelzorgers.

Praktisch
Vrijdag 18 mei van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
Kosteloos - inschrijven niet nodig
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UITSTAP MET LIFTBUS NAAR ZEEBRUGGE
Op woensdag 30 mei organiseert het Dienstencentrum een uitstap
met de liftbus naar Zeebrugge. De hele trip is rolstoeltoegankelijk en
ook de afstanden zijn aangepast aan personen die moeilijk te been zijn.
Het Dienstencentrum voorziet een rolstoel of rollator indien u daaraan
nood hebt.
De liftbus vertrekt om 8 u. aan de Serviceflats (Leuvensesteenweg 190 te
Kortenberg) voor de rit naar Zeebrugge. Indien het verkeer vlot verloopt,
kunt u daar nog een korte wandeling maken of even iets drinken in de
buurt. Om 10.20 u. wordt er verzameld aan het ponton aan het einde van
de Tijdokstraat waar iedereen aan boord van het passagiersschip Zephira
geholpen wordt. Het schip beschikt over een comfortabel binnendek met
twee ruime binnensalons met panoramisch zicht, een mindervalidenlift
en aangepast sanitair. Op de boot wordt iedereen ontvangen met koffie/
thee en koffiekoeken.
Tijdens de rondvaart wordt u door middel van audiovisuele begeleiding
geïnformeerd over de werking van een wereldhaven in volle actie! Snuif
de zeelucht op en zet al uw zintuigen aan het werk: een ankerplaats van
vrachtgiganten, ferry’s, cruiseschepen, vissersboten, sleepboten, luxejachten en nog veel meer, op nauwelijks enkele passen van elkaar, en dat
in volle actie! Onderweg ziet u de Belgische marinebasis, de gasterminal
en de windturbines op de strekdam. Het sterneneiland (met zijn

duizenden zeevogels) en één van de grootste sluizen ter wereld krijgt u er
sowieso bij! De tocht geeft u na afloop een heel andere kijk op een wereldhaven. Een boottocht om niet snel te vergeten…
Rond 12.15 u. meert de boot terug aan en gaan de groep naar het restaurant in het Ibis hotel waar u kunt genieten van een lunchbuffet (glaasje
cava/fruitsap met hapjes, warme visschotel of vleesgerecht indien
gewenst) en koffie/thee met zoetigheden. Water is inbegrepen, maar
indien u iets anders wil drinken kunt u dat altijd ter plaatse bestellen en
afrekenen.
Na de lunch volgt een rondleiding met gids in het maritieme themapark Seafront in Zeebrugge, nog steeds dé referentie op het vlak van zee
en zeevaart, vis en visserij. Gevestigd in de pittoreske setting van de oude
vismijn is de volkse sfeer van weleer nooit ver weg. In de reusachtige
gebouwen van het themapark ontdekt u de geheimen van de zee, maakt
u kennis met de visserij van A tot Z en ziet u de haven van Zeebrugge
zoals u ze nog nooit gezien hebt. Als klap op de vuurpijl daalt u af in een
échte Russische onderzeeër en gaat u aan boord van het iconische
lichtschip West-Hinder: een unieke belevenis.
Er wordt afgesloten met een drankje naar keuze en om 17.30 u. zoekt u de
bus op om de terugweg aan te vatten.
Praktisch
Woensdag 30 mei van 8 tot 19 u.
Vertrek: Serviceflats Dry Coningen,
Leuvensesteenweg 190, Kortenberg
Tussen 57 en 70 euro (afhankelijk van het aantal deelnemers),
sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven vóór 23 mei via
dienstencentrum@kortenberg.be of
02 755 23 10
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Politie
IDENTIFICEER ALTIJD UW BEZOEKER
Weet wie u toelaat in uw woning.
Een onbekende bezoeker kan een
dief zijn die met een list uw woning
binnen wil geraken. Zo zijn er valse
politiemensen, valse controleurs
van de gas- of watermaatschappij
tot verkopers van allerlei producten.
U hebt het recht om iedereen de toegang tot uw huis te weigeren, zelfs
iemand van de politie!
Om een diefstal met list te voorkomen, is er één gouden raad: identificeer
uw bezoeker! Vraag altijd naar de officiële dienstkaart van de bezoeker en
de reden van het bezoek. Een echte politieambtenaar draagt meestal een
uniform met logo van de politie, een graad- en naamplaatje en heeft zijn
identificatiekaart mee.
Enkele nuttige weetjes en tips:
• Laat in geval van twijfel de persoon niet binnen en bel meteen de politie
via het nummer 101.

• Dieven handelen soms in een groep van twee tot drie personen. Let dus
op dat er niemand langs achter binnendringt op het moment dat u aan
de voordeur staat.
• Diefstal met list vindt meestal overdag plaats.
• Installeer een deurspion of videofoon om de bezoeker van binnenuit te
kunnen zien vooraleer u de deur opent.
• Een ketting op de deur vormt een eerste obstakel voor dieven en biedt u
de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met de bezoeker te praten.
• Vermeld op de deurbel alleen uw familienaam (zo is het niet duidelijk
hoeveel personen er wonen).
• Wanneer u alleen thuis bent, doe dan alsof u iemand in huis roept om te
doen geloven dat u niet alleen thuis bent.
• Laat huis-aan-huis-verkopers nooit binnen;
• Denk goed na vooraleer u iemand toelaat om naar het toilet te gaan, de telefoon te gebruiken of om iets te eten of te drinken. Bij twijfel, weiger dan.
• Bel in geen geval naar het nummer dat de bezoeker u geeft: dit kan het
nummer van een kompaan zijn.
Bij verdachte situaties: bel de politie via het noodnummer 101!

SNELHEIDSMETINGEN MAART
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.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders maart
Straat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

Schoonaardestraat

50 km/u.

303

10,6 %

Tervuursesteenweg

50 km/u.

176

18,2 %

Zavelstraat

50 km/u.

252

3,2 %

Zoeklicht · Kortenberg
mei 2018

15

Streekproducten
FLURK-BIER VALT IN DE PRIJZEN!

Op donderdag 8 februari werden in
Gent voor het zesde jaar op rij de
beste Belgische bieren in de kijker
gezet. Online kon er gedurende
enkele weken gestemd worden op
honderden bieren in diverse categorieën. De Flurkbrouwers uit
Everberg wonnen de zilveren
medaille in de categorie blond bier
van meer dan 6,5 graden met hun Flurk, een blond bier van 8 graden.
Daarnaast wisten ze een top tien-plaats te veroveren in de categorie bruin
bier van meer dan 6,5 graden met hun nieuwste brouwsel Flurk 9: een
stevig bruin bier van 9 graden dat énorm in de smaak valt.

Meesterbrouwer Jonas Flamaing is erg trots op deze erkenning. Zowel
voor de Flurk (8 graden blond), maar zeker ook voor de bruine Flurk 9 die
de Flurkbrouwers de voorbije herfst voor de eerste keer brouwden en die
énorm in de smaak valt.
Het is al de tweede keer dat de Flurkbrouwers in de prijzen vallen. Eerder
werden ze ook al verkozen tot beste bier op het bierfestival van Tremelo.
De Flurkbrouwers zijn lid van Straffe Streek (streekproducten VlaamsBrabant).
Meer info via www.flurkbrouwers.be, via Facebook (De Flurkbrouwers) of
Instagram (@Flurkbrouwers).
Bestellingen met kosteloze levering in ruime regio rond Kortenberg en
info over de afhaaladressen via info@flurkbrouwers.be.

Prikbord
LANDELIJKE KINDEROPVANG ZOEKT BEGELEIDERS/JOBSTUDENTEN VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG
Werken in de buitenschoolse kinderopvang is veel meer dan samen torens
bouwen, voetballen en spelletjes spelen. Wist u dat u kinderen op eenvoudige en creatieve manieren heel veel kunt aanleren, zoals delen,
samenwerken, verantwoordelijk en zelfstandig zijn? Landelijke
Kinderopvang is op zoek naar creatieve, speelse begeleiders/jobstudenten. U werkt samen met enthousiaste collega’s en er worden verschillende
opleidingen aangeboden om uw inzicht in kinderen en hun omgeving te
vergroten. Als kinderbegeleider werkt u met een deeltijds bediendencontract. Uw werkuren vallen ’s ochtends en in de late namiddag. Hierdoor
heeft u dagelijks nog vrije tijd.

Interesse?
Solliciteer via www.landelijkekinderopvang.be
Voor meer info: 016 24 39 60
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WEET U WAT VOGELBESCHERMING DOET ?
exclusief kijkje achter de schermen van een Opvangcentrum voor Vogels
en Wilde Dieren (VOC). Maak kennis met de veelzijdigheid van de acties
en natuurlijk ook met de medewerkers. U bent van harte welkom, noteer
alvast de data in uw agenda! Kent u mensen die ook wel interesse hebben
in een ludieke namiddag boordevol natuurweetjes? Breng hen dan gerust
mee!
Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn (afhankelijk van provincie):
• Van wezel tot wolf - Roofdieren in Vlaanderen;
• Kerkuilenonderzoek door de jaren heen;
• Voorstelling Roofvogelafdelingen en Wildlife Taxi Teams;
• Rondleiding in een Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren.
Ontdek weldra het volledige programma in onze provincie op vogelbescherming.be en schrijf u tijdig in via info@vogelbescherming.be.
Dit voorjaar toert Vogelbescherming Vlaanderen weer door heel
Vlaanderen. In elke provincie worden er voor jong en oud, leden en nietleden, gedurende een namiddag voordrachten georganiseerd van zowel
externe sprekers als medewerkers van Vogelbescherming Vlaanderen en
haar lokale afdelingen. In elke provincie wordt een interessante namiddag
aangeboden met als afsluiter een boeiende (vogel)wandeling of een

Praktisch
Zondag 27 mei van 11 tot 15 u.
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek,
Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest
Kosteloos

HULP NODIG NAAR AANLEIDING VAN EEN ARBEIDSONGEVAL ?
Hebt u hulp nodig naar aanleiding van een arbeidsongeval? In uw streek
staat een sociaal assistente van Fedris, het Federaal agentschap voor
beroepsrisico’s, tot uw dienst. U kunt er ook terecht met algemene vragen
over beroepsziekten. Voor specifieke vragen over beroepsziekten belt u
beter naar 02 226 63 19 of mailt u naar beroepsziekte@fedris.be.

Waar en wanneer?
• Brussel, Fedris, Troonstraat 100 - 02 506 84 94 - iedere donderdag
van 9 tot 12 u. en van 13.15 tot 16 u.
• Mechelen, Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27 - gelijkvloers, spreekkamer 13, wachtzaal 2 - 015 45 33 19 - elke tweede maandagvoormiddag van de maand van 10.30 tot 12.30 u., niet in juli en augustus

Indien u zich moeilijk kunt verplaatsen, kunt u een afspraak maken voor
een huisbezoek.

Opendeurdag Gemeente en Welzijnshuis Kortenberg: tot uw dienst
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OPENDEURDAG GEMEENTE EN WELZIJNSHUIS KORTENBERG:
TOT UW DIENST
IN SAMENWERKING MET POLITIE HERKO EN BRANDWEERZONE VLAAMS-BRABANT WEST
Tijdens de opendeurdag op zondag 6 mei staan de diensten van de gemeentelijke administratie en van
hetWelzijnshuis‘tot uw dienst’van 11 tot 17 u. Zij gunnen u die dag een blik achter de schermen in en rond
het Administratief Centrum en OC Berkenhof. Op het Dr. V. De Walsplein kunt u ook kennismaken met
Politiezone HerKo en Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Ook het Rode Kruis-Vlaanderen en Oscare
hebben daar een infostandje. Kom zeker met de fiets, dan kunt u van de gelegenheid gebruikmaken om uw fietsvaardigheid te
testen op het fietsbehendigheidsparcours én bovendien kunt u uw fiets kosteloos laten graveren. Een fietsenstalling is voorzien op
het Dr. V. De Walsplein. Indien u toch met de wagen dient te komen, dan kunt u parkeren aan OC Berkenhof in de Beekstraat of aan
GC Colomba in de Wijngaardstraat. Uiteraard is er heel wat randanimatie voor groot en klein en kunt u gezellig genieten van een
drankje. Ontdek hier het volledige programma per locatie.

ADMINISTRATIEF CENTRUM (DR. V. DE WALSPLEIN 30)
Bib
Binnen
Tijdens de opendeurdag is de Bib uitzonderlijk open op zondag. U zult die
Gelijkvloers

Onthaal- & Snelbalie: Start!

Verzamel stickers!
Voor iedereen die wel een ijsje lust

© Beeld: ijs vecteezy.com

Ga eerst eens langs bij de Onthaal- en Snelbalie in het Administratief
Centrum. U krijgt er informatie over de verschillende diensten, uitleg
over wat er allemaal te doen is, en een stickerkaart.

Op de opendeurdag kunt u bij volgende diensten een sticker
verdienen:
• Administratief Centrum: de Bib/UiTbalie, dienst
Burgerzaken, Welzijnshuis (Sociale Dienst), dienst Algemene
Zaken (Secretariaat en Telefonie), dienst Vrije Tijd (Jeugd,
Sport, Cultuur), dienst Financiën;
• Op en rond het Dr. V. De Walsplein: dienst Woon- &
Leefomgeving (Mobiliteit en Uitvoeringsdiensten), politie
HerKo, Brandweerzone Vlaams-Brabant West;
• OC Berkenhof: Dienstencentrum.
Als u vijf stickers hebt, hebt u recht op een ijsje. Dat kunt u
met uw stickerkaart afhalen aan de bar achter het Administratief
Centrum (buiten) of bij het Dienstencentrum.

Politie HerKo
Kijk hoe het labo van de federale gerechtelijke politie sporen opneemt en laat zelf
een afdruk van uw schoen nemen.

dag dus bibliotheekmaterialen kunnen uitlenen of inleveren. Maar er is
meer: alle ruimtes zijn die dag open voor het publiek. Bezoekers van alle
leeftijden kunnen werken aan hun mediawijsheid en de Bib leren kennen
door een interactief digitaal spel te spelen via een smartphone of een
tablet. Een zelfgemaakt filmpje toont daarnaast de weg die boeken volgen
vanaf de levering tot de uitlening.

UiTbalie (Vrije Tijd) in de Bib
Proef van het lekkers uit onze streek aan de UiTbalie of neem deel aan
een geocachingzoektocht en vind de schat!

Eerste verdieping
Woon- & Leefomgeving
Infrastructuurprojecten
Een aantal fotoreportages leiden u doorheen de grote infrastructuurwerken van de voorbije jaren in onze gemeente. U kunt er ook heel
wat weetjes over deze werken opsteken: waarom een project werd aangepakt, wat de kostprijs was, wat het resultaat was, hoelang de werken
hebben geduurd, ...

Ruimtelijke ordening
Kinderen kunnen hun eigen droomwoning tekenen bij de dienst
Ruimtelijke Ordening.
Bekijk er de fotocollage van ‘botsende buren’ en leg uit waarom deze
situaties niet kunnen volgens de principes van de Codex.
Richt een onbebouwd gebied van Kortenberg in met ecologische
materialen.
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Milieu
Sorteren, recycleren: dit alles kunt u leren. Bij het beëindigen van één
van de opdrachten krijgt u bovendien een kleine attentie van de dienst
Milieu.

Burgerzaken
Bezoek tijdens de opendeurdag zeker de dienst Burgerzaken en kom meer
te weten over het e-loket, eGovFlow, de toepassingen van de eID, de
Kids-ID en een aantal toepassingen van de Federale Overheid.
Kinderen kunnen hun gekste bek op foto laten vastleggen en daarmee
hun eigen Kortenbergse inwonerskaart maken.

Welzijnshuis – Sociale Dienst
De Sociale Dienst van het Welzijnshuis opent doorlopend zijn deuren. Aan
de hand van een themarondleiding ‘tot uw dienst’ kunt u kennismaken met de maatschappelijk werkers en het aanbod.

Tweede verdieping

Een medewerker maakt startende ondernemers wegwijs in de te doorlopen stappen bij het starten van een eigen zaak.
Registreer u als ondernemer op de website van de gemeente.

Financiën
Wat betaalt uw gemeente? Waarom betalen wij belastingen? Kom het
ontdekken bij de dienst Financiën en raad mee naar de juiste prijs!

Personeel
Begin uw zoektocht naar een nieuwe job nog vandaag! Kom langs
bij de dienst Personeel en kijk welke openstaande vacatures de gemeente
en het Welzijnshuis in de aanbieding hebben. Niets gevonden voor uw
profiel? Vul dan een spontaan sollicitatieformulier in. Bent u gewoon
nieuwsgierig naar wat uw gemeente en het Welzijnshuis juist allemaal
doen, welke functies er zijn en hoeveel collega’s er dagelijks werken aan
een betere gemeente? U bent van harte welkom!

College van burgemeester en schepenen
Vrije Tijd

Zoekt u een nieuwe hobby of
zomerkamp voor uw kind?
Ontdekt u graag een verborgen
plekje van Kortenberg? Kom
dan zeker
eens langs
bij de dienst
Vrije Tijd! Kinderen kunnen er hun eigen button
maken of een gek kapsel laten maken in het
Poëtisch Kapsalon.
Foto: Kip van Troje

Algemene Zaken
Communicatie
Maak kennis met de nieuwe website van de gemeente.
Test uw reflexen tijdens een noodsituatie via virtualrealitybrillen en leer
het nut van het alarmeringssysteem BE-Alert kennen.

IT
Serverspuzzel: één van de servers crasht, los de puzzel op om de gegevens te redden!

Leren, Ondernemen en Werken
Bij de infostand van de dienst Leren, Ondernemen en Werken vindt u een
folder over de verschillende scholen op het grondgebied van de
gemeente.

Bezoek de collegezaal, waar wekelijks de vergaderingen plaatsvinden van
het college van burgemeester en schepenen om het dagelijkse beheer van
de gemeente te verzekeren.

Derde verdieping
Raadzaal
Neem een kijkje op de vaste stek van de
Gemeenteraad en de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn. Ook de trouwceremonies en de vieringen van huwelijksjubilarissen vinden hier plaats.

Algemene Zaken
Secretariaat en telefonie
Bezoekers maken dankzij een
tentoonstelling kennis met de
interne werking van het
gemeentebestuur en van het
bestuur van het Welzijnshuis
en kunnen die kennis nadien
testen in de ‘telefoonquiz’.

College van burgemeester en schepenen
Om 11.30, 14 en 16 u. kunt u in de Raadzaal bovendien de leden van het
College van burgemeester en schepenen persoonlijk ontmoeten.

Opendeurdag Gemeente en Welzijnshuis Kortenberg : tot uw dienst

Buiten
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• Bezichtiging van een aantal politievoertuigen;
• Voor kinderen: het afleggen van
een parcours met een politiehelm, schild en wapenstok;
• Bent u nog niet overtuigd van het
belang van het dragen van een
gordel? Stap dan in de tuimelwagen of in de crashsimulator;
• Zet eens een alcoholbril op: ervaar
de wereld zoals iemand die te veel
gedronken heeft en probeer te slalommen tussen de kegels;
• Federale politie: neem plaats in een
voertuig van de wegpolitie.

Achter het Administratief Centrum
Achter het Administratief Centrum is een plek voorzien om gezellig te
genieten.

Bar
Vijf stickers verdiend? Haal dan uw ijsje af aan de bar, of bestel er een
drankje.

Sappentrapper
Zin in een gezond drankje? Stap op de sappentrapper, ga hard in de trappers en mix zelf uw
gezonde drankje met het fruit dat u gekozen hebt.

Burenbemiddeling

Springkasteel
De kinderen kunnen zich uitleven op het
springkasteel.

Op en rond het Dr. V. De Walsplein
Woon- & Leefomgeving
Mobiliteit
De dienst Mobiliteit zorgt voor een hindernissenparcours waar kinderen hun fietsvaardigheden kunnen inoefenen en verbeteren. Breng
dus uw fiets mee! U kunt ook meteen uw fiets laten graveren bij de
gemeenschapswacht.

Uitvoeringsdiensten
Bent u benieuwd naar het gebruik van een ‘rioolrat’? Kom dan zeker eens
langs bij de uitvoeringsdiensten en probeer er zelf één uit.

Politie HerKo
Wil u meer weten over de werking van de
politiezone Herent-Kortenberg? Bezoek
dan één van de infostands van de diensten
van de politiezone of neem deel aan één
van onderstaande activiteiten:

Geen goede verstandhouding met uw buren? Een vrijwilliger van de
dienst burenbemiddeling kan u meer info verschaffen over het gratis aanbod burenbemiddeling van de gemeente. Hierbij biedt een bemiddelaar
ondersteuning bij het verbeteren van de communicatie en de verstandhouding bij een conflict met uw buren.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West
De brandweerzone Vlaams-Brabant West is aanwezig op de opendeurdag
met een brandpreventiestand. U verneemt er welke maatregelen u kunt
nemen om brand te voorkomen of om snel verwittigd te worden wanneer
er toch brand uitbreekt.

Oscare
Ook bij de educatieve stand van Oscare, het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, krijgt u praktische informatie over
brandpreventie.

Rode Kruis-Vlaanderen, afdeling Kortenberg
Het Rode Kruis-Vlaanderen is aanwezig op de opendeurdag met een
hulppost voor eventuele interventies tijdens het evenement en geeft
doorlopend informatie over de vormingen die de afdeling Kortenberg
organiseert en over het Jeugd Rode Kruis.

Huifkar
Maak zeker een ritje in de huifkar vanaf
het Dr. V. De Walsplein tot aan het
Dienstencentrum in OC Berkenhof.
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OC BERKENHOF (BEEKSTRAAT 25)
Welzijnshuis – Dienstencentrum

© Daniel Cuklev / foodiesfeed.com

Het Dienstencentrum nodigt u graag uit
om kennis te maken met de talrijke diensten die het aanbiedt aan de inwoners van
Kortenberg. U kunt tijdens de opendeurdag in het Dienstencentrum genieten van

een sprankelend glaasje cava, proeven van de gerechten van de
Maaltijden aan Huis en van het Dorpsrestaurant.
Puzzelend doorheen het spel ‘de Rode Draad’ kunt u ook kennismaken met de
Thuishulp en alle extra diensten die het Dienstencentrum aanbiedt, alsook met de

serviceflats Dry Coningen en met NOAH, dagopvang
voor ouderen. Door deel te nemen aan een quiz
maakt u bovendien kans op kledingbonnen voor de
vernieuwde tweedehandswinkel De Kapstok,
dé plek waar u binnenkort hippe vintagekledij kunt
vinden. Onze gemeente staat bovendien voor een consequent Drugs-en
Alcoholpreventiebeleid. Dit project zal u eveneens in het Dienstencentrum worden
voorgesteld. Ondertussen kunnen de kinderen zich buiten uitleven op het springkasteel en plezier beleven aan de oude volksspelen.
Iedereen van het Dienstencentrum staat ‘tot uw dienst’ om u met open
armen te ontvangen! Een glimlach krijgt u er gratis bij.

WAT & WAAR?
Administratief Centrum - Dr. V. De Walsplein 30
GELIJKVLOERS
• Onthaal- & Snelbalie
• Bibliotheek
• UiTbalie
• Politie HerKo (labo)
1ste VERDIEPING
• Woon- & Leefomgeving (Milieu / Duurzaamheid / Mobiliteit /
Ruimtelijke Ordening / Infrastructuurprojecten)
• Burgerzaken
• Welzijnshuis (Sociale Dienst)

2de VERDIEPING
• Vrije Tijd (Cultuur / Sport / Jeugd / Vakantiewerking / Evenementen)
• Algemene Zaken (Communicatie / ICT / Secretariaat / Leren,
Ondernemen & Werken)
• Financiën
• Personeelsdienst
• College van burgemeester en schepenen
3de VERDIEPING
• Raadzaal
OC Berkenhof - Beekstraat 25
• Dienstencentrum

Verantwoordelijke uitgever: Chris Taes, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

OP EN ROND HET DR. V. DE WALSPLEIN
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1/2 O p zaterdag 17 maart trotseerden de deelnemers aan de Composteercursus de vrieskou voor een praktijkgedeelte in de tuin van één van de Kortenbergse
kringlooptuinkrachten. Hebt u de cursus gemist? Op zondag 27 mei zullen de kringlooptuinkrachten aanwezig zijn op de Kringlooptuindag en
Plantenbeurs in het Park van de Oude Abdij. Zij zullen er van 10 tot 17 u. doorlopend antwoord geven op al uw vragen rond kringlooptuinieren..
3 Op donderdag 29 maart bezocht de paashaas de markt. Veel kinderen waren er niet, want die zaten natuurlijk op school. De allerkleinsten, die met mama
of oma meekwamen, werden beloond met lekkere paaseitjes. Maar ook de andere bezoekers van de markt werden verwend, want de paashaas is de
slechtste nog niet en iedereen lust wel een paaseitje. Komt u volgend jaar ook?
4

V an 17 tot 31 maart ruimden Kortenbergse vrijwilligers en schoolkinderen van alle Kortenbergse scholen het zwerfvuil langs pleinen, voetwegen en
straten op. Op donderdag 29 maart namen zo ook de kinderen van het derde leerjaar van gemeentelijke basisschool De Klimop deel aan de grote Grote
Lenteschoonmaak van de gemeente Kortenberg. Ze ruimden de voetwegen rond de school op en leerden hoe ze afval kunnen vermijden en sorteren. In
het totaal werd er in Kortenberg tijdens de Grote Lenteschoonmaak door vrijwilligers 920 kg zwerfvuil ingezameld. Daarnaast wordt er gedurende het
hele jaar zwerfvuil ingezameld door 38 zwerfvuilvrijwilligers, wat maakt dat het tijdens de Lenteschoonmaak ingezamelde volume dit jaar beduidend
lager lag dan de voorgaande jaren. Een positieve evolutie, met dank aan iedereen die zich hier blijvend voor inzet. Ook interesse om zwerfvuilvrijwilliger
te worden? Neem contact op met de gemeente via duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 30 70.

MAART IN BEELD

1
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

HOE WORD JE EEN ‘INFLUENCER’?
Ben je nieuwsgierig naar hoe het is om een
influencer te zijn? Wil je zelf ook mensen
inspireren met je foto’s en verhalen?

Silke van Silkeblogs geeft tips over starten als
blogger of influencer, over doorgroeien en je
bereik vergroten, maar ook over de commerciële kant, zoals contact met bedrijven en prbureaus. Ze vertelt haar verhaal: hoe is het
voor haar begonnen? Wat zou ze aanraden, of
wat zou ze nu anders doen? Ze deelt alles wat je moet weten over het
leven als influencer.
Vrijdag 4 mei 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

(Dienst Cultuur i.s.m. de Kortenbergse Kunstkabinetten)

AQUART: KUNST ROND THEMA ‘WATER’
Een indrukwekkende wandeling door het prachtige
park van de Oude abdij en de woonsite Hertog Jan
GEMEENTEBESTUUR

De gemeente Kortenberg en de
Werkgroep Beeldende Kunsten organiseren de 14de editie van de
Kortenbergse Kunstkabinetten, dit
jaar rond het thema 'Aquart'. Zij hebben kunstenaars uit heel Vlaanderen
uitgedaagd om met dat thema artistiek aan de slag te gaan.
Nieuwsgierig? Wandel mee langs de mooiste plekjes van onze gemeente.
Een genietbaar parcours met opvallende 'WATER'kunst, zowel in openlucht in de grote en prachtige Abdijtuin als op de hypermoderne binnenlocatie van de woonsite Hertog Jan. Een organisatie van de Kortenbergse
Kunstenkabinetten.

Zondag 13 mei vanaf 14 u. tot zondag 30 september
Park van de Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
Parking aan GC Colomba
Kosteloos
Meer info: http://www.aquart.be, 02 755 22 80 of info@aquart.be
(De Bib i.s.m. Dienst Milieu)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEZEN: ZUINIG MET WATER

Op school heb je misschien al erover nagedacht: hoe gaan we zuiniger om met water? In de Bib denken wij graag met je mee en we doen dit
samen met Djapo, een organisatie die jou wil helpen keuzes te maken voor een duurzame wereld.
Allereerst luisteren we naar een passend verhaal van Gloob & Teo en daarna gaan we samen hardop nadenken - dat heet ook wel ‘filosoferen’ - over wat wij
kunnen doen om zuiniger om te gaan met water. Geen enkel idee is fout, alle ideeën zijn bouwstenen voor een gezondere planeet. Kom jij je steentje bijdragen?

Woensdag 16 mei om 14 u.
Bibliotheek Kortenberg
Geboortejaren 2010 - 2014
Kosteloos
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

(De Bib)

DIGIDOKTER: APPS VOOR OP REIS'

GEMEENTEBESTUUR

STUDEREN IN DE BIB

Zoek je nog een rustige plaats om
alleen of samen te studeren? Vanaf
28 mei tot en met 29 juni (met
uitzondering van donderdag 7 juni en
woensdag 20 juni) verandert de Bib in
een blokcafé, waar je kan studeren
van maandag tot vrijdag.

Met de zomer voor de deur stoomt de digidokter je graag klaar om ook digitaal de zomer in te gaan. Tijdens deze interactieve lezing krijg je een demo
van tientallen apps die je zowel in eigen land als in het buitenland een zorgeloze vakantie, weekend of citytrip bezorgen: van hotels boeken en restaurants zoeken, over je koffers pakken tot vreemde talen leren en digitale
postkaartjes sturen. Na de infosessie staat digidokter-van-dienst Mathias
Algoet van Appstublieft je bij met al je smartphone- en tabletvragen.
Zaterdag 26 mei 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

Op woensdag en vrijdag is de Bib doorlopend open van 9 tot 19 u. Op
dinsdag en donderdag sluit de Bib om 12 u., maar studenten mogen op
vertoon van een geldige studentenkaart blijven blokken tot 16 u. Ook op
maandag, wanneer de Bib sluit tussen 12 en 16 u., kunnen studenten
blijven studeren tot sluitingstijd om 19 u. De voorwaarde is wel dat je je
telkens voor 12 u. aanmeldt aan de infobalie.
Je mag lunchen in de Bib of je kan naar buiten om te pauzeren als je dit
even meldt aan een medewerker. Koffie, thee en water zijn kosteloos.
Er is ook toegang tot wifi in de hele Bib (vraag het paswoord aan de infobalie).
Vanaf maandag 28 mei tot en met vrijdag 29 juni:
Maandag, woensdag en vrijdag: 9 - 19 u.
Dinsdag en donderdag: 9 - 16 u.
Zaterdag: 9 - 12 u.
Bibliotheek Kortenberg - Kosteloos
Aanmelden de dag zelf voor 12 u. aan de infobalie
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

ZOMER OP STELTEN
Dat het zomert in Kortenberg, dat zal je geweten hebben! Tijdens de zomer staan er heel wat leuke activiteiten op het
programma, voor groot en klein, jong en oud. De aftrap voor ‘Zomer op stelten’ wordt gegeven tijdens het weekend
van vrijdag 29 juni, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. De dienst Vrije Tijd neemt het Park van de Oude Abdij
grotendeels over. De zomer wordt feestelijk ingezet met een heus feestweekend. Zomer op stelten mag dus gerust
letterlijk genomen worden. Op vrijdag wordt er van start gegaan met een muzikale Kortenberg Zingt op het Dorpsplein
in Everberg! Gezelligheid troef! Zaterdag staat er een spel zonder grenzen gepland, met nadien een gezellige zomerbar,
randanimatie en de langste tafel waaraan de hongerigen hun hart kunnen ophalen. Voor de echte avonturiers kan er
die avond zeer uitzonderlijk gekampeerd worden in het Park van de Oude Abdij. Op zondag vindt aansluitend
Kortenberg Feest plaats, het jaarlijkse circus- en straattheaterfestival, dat zeker garant staat voor heel wat sfeervolle
animatie. Nadien kan je onder de noemer ‘Zomerse parkdagen’ op verschillende momenten tijdens de vakantie genieten van leuke activiteiten in het park, hopelijk telkens onder een stralende zon.
Wil je, individueel of met je vereniging, mee je schouders zetten onder Zomer op stelten? Meld je dan aan als
vrijwilliger.
Meer info en inschrijvingsmogelijkheden vind je vanaf mei op https://zomeropstelten.kortenberg.be.
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AANBOD VAN VORMINGPLUS OOST-BRABANT
RESPECTVOL OPVOEDEN
Papa of mama geworden? Een wereld vol verwachtingen, nieuwe uitdagingen en vele vragen gaat voor je open. Hoe voed je je kind het beste op?
Waarop steun je bij deze taak? Helpt of hindert je eigen opvoeding je? In
deze cursus leer je kijken met de ogen van je hart naar de eigenheid van
je kind. Zo bied je hem of haar een goede basis voor een geslaagd levensproject.

Donderdag 17 mei van 20 tot 22 u.
Bibliotheek Kortenberg
16 euro (12 euro reductieprijs)
Meer info en inschrijven: info@vormingplusob.be, 016 52 59 00 of
bij de UiTbalie in de Bib: uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
In samenwerking met PRH en Welzijnshuis Kortenberg

Vormingplus heeft een eigen reductietarief. Krijg je een werkloosheids- of ziekte-uitkering of val je onder het Omniostatuut, dan betaal je dit reductietarief. Met dit reductietarief krijg je 25% korting op het standaardtarief indien dit hoger is
dan 8 euro. Je dient dit te vermelden bij je inschrijving, waarna Vormingplus je telefonisch contacteert voor het juiste statuut.
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(VZW Acolisa)

(United Brass)

VZW ACOLISA VIERT FEEST EN NODIGT JE GRAAG
UIT OM TE KOMEN MEEVIEREN

NIET BIJ THE VOICE VAN VLAANDEREN, WEL BIJ
UNITED BRASS: STERTROMPETTIST JO HERMANS

Al meer dan tien jaar zorgt het
onderwijsproject
van
vzw Acolisa uit Kortenberg
ervoor dat kinderen in Kinshasa
gratis basisonderwijs kunnen
volgen. Dat wordt gevierd op
zaterdag 5 mei tijdens het
Congolese feest in GC Colomba
te Kortenberg. Ambiance,
Congolees buffet en informatie over het onderwijsproject vzw Acolisa staan op
het feestelijke programma. Je bent zoals altijd van harte welkom vanaf 18 u.
voor een Congolees buffet en volop sfeer.
Dankzij de steun van tientallen Belgische meters en peters investeert
vzw Acolisa met succes verder in de materiële en organisatorische uitbouw van de basisschool in Cogelos, een arme wijk in Kinshasa. Zo blijft
de plaatselijke bevolking uitgroeien tot een gemeenschap waar het goed
is om gezond, veilig en toekomstgericht te leven.
Op zaterdag 5 mei worden zoals elk jaar alle meters en peters, sympathisanten én geïnteresseerden van harte uitgenodigd op dit Congolese feest. Met
de vele medewerkers wordt GC Colomba omgetoverd tot een feestzaal. Alle
steun en aandacht gaan naar de kinderen uit Cogelos die voor hun basisonderwijs blijven rekenen op de noodzakelijke steun van onze vzw Acolisa.
Het stemt bestuur en medewerkers van vzw Acolisa hoopvol dat het aantal meters en peters blijft toenemen, en uiteraard stellen vooral de kinderen en hun families in Cogelos de steun erg op prijs. De nieuwbouw van
de basisschool vordert goed, en tijdens het feest krijgen de aanwezigen
veel tekst én beeld over het project. Vzw Acolisa gaat verder op het succes
en het sterke engagement van de voorbije jaren.
Wil jij ook meter of peter worden, vzw Acolisa op een andere manier steunen,
of wil je een echt Congolees feest meemaken? Kom dan zeker naar het gezellige
en sfeervolle Congolese feest op 5 mei. Je krijgt er alle informatie over
vzw Acolisa, bovenop de onnavolgbare Congolese ambiance en levensvreugde.
Programma
Vanaf
18 u.: Buffet
20 u.: Tombola
21 u.: Project Acolisa
22 u.: Muziek
Zaterdag 5 mei vanaf 18 u. - GC Colomba
20 euro, 15 euro studenten, 10 euro kinderen,
kinderen jonger dan 6 jaar
Kosteloos
Meer info: 0478 60 86 62 of contact@acolisa.be

Deze keer hoor je Jo Hermans niet
in The Voice van Vlaanderen, Liefde
voor Muziek of Sterren op de dansvloer, maar tijdens Sparkling Brass,
georganiseerd door United Brass.
De gastsolist behaalde zijn klassieke diploma aan het
Conservatorium te Antwerpen,
waarna hij naar het conservatorium van Amsterdam trok om zich
te verdiepen in het jazzgenre bij
onder andere Jan Oosthof, Bert
Joris en Ruud Breuls.
In 2005 werd Jo vast lid van de rockband Daan en vanaf dan werd hij een
veelgevraagd muzikant bij tal van orkesten.
Anno 2018 hoor je Jo Hermans op meer dan 70 albums, onder andere bij
het Metropole Orkest (NL), Hooverphonic, Clouseau, Balthazar, Raymond
van het Groenewoud, Daan, Bart Peeters, Jef Neve, dEUS, ….
Hij weet als geen ander verschillende muzikale genres te brengen. Het
wordt dus een unieke ervaring om hem samen met United Brass aan het
werk te horen.
Zondag 6 mei om 15 u.
OC Oud Gemeentehuis
12 euro, 10 euro VVK
Meer info en kaarten: info@unitedbrass.be

(K.W.B. Erps-Kwerps)

VEILIG OP DE
(ELEKTRISCHE) FIETS
Veilig rijden met een gewone fiets
of met een elektrische fiets ?
Kom even je licht opsteken tijdens de interessante informatieavond van KWB
Erps-Kwerps, in samenwerking met de VSV (Vlaamse Stichting
Verkeerskunde) op dinsdag 8 mei om 20 u. in het OC De Zolder,
Kwerpsebaan 251 te Erps-Kwerps.
Dinsdag 8 mei om 20 u.
OC De Zolder
2 euro, 1 euro leden
Meer info: marcelenlieke@telenet.be of 02 759 84 10
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(Oxfam Wereldwinkel Kortenberg)

WORLD FAIR TRADE DAY IN DE NIEUWE WERELDWINKEL
Het adres van de wereldwinkel is sinds kort Leuvensesteenweg 258A. Kom de nieuwe
winkel ontdekken op zaterdag 12 mei. Dan is het ook World Fair Trade Day: start je
dag goed met een eerlijk ontbijt, en steun zo de eis voor eerlijke handelsregels voor
alle boeren om ongelijkheid, onrecht en armoede te tackelen. Op de webstek www.oww.be/kortenberg vind je de concrete info
over hoe je kunt deelnemen aan de ontbijtactie. Tot dan!
Zaterdag 12 mei van 9.30 tot 16.30 u.
Oxfam Wereldwinkel, Leuvensesteenweg 258A, Kortenberg
Kosteloos
Meer info: http://www.oww.be/kortenberg of kortenberg@oww.be

(KF De Vrolijke Schutters)

(Liberale Vrouwen Kortenberg)

LENTECONCERT
DE VROLIJKE
SCHUTTERS

MOEDERDAGONTBIJT TEN VOORDELE VAN KOM
OP TEGEN KANKER

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren De Vrolijke Schutters van ErpsKwerps hun lenteconcert. De muzikanten brengen met hun vrolijke klanken de lente tot leven in een gezellige sfeer. De KH Sint-Cecilia Humbeek
neemt het tweede deel van deze muzikale avond voor haar rekening. Als
muziekliefhebber mag je deze fijne avond zeker niet missen. Ambiance in
goed gezelschap bij een lekker glaasje en hapje, daarvoor kom je toch de
deur uit?!
Zaterdag 12 mei om 19 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
7 euro, 6 euro VVK
Meer info en kaarten:
http://www.dejongefanfaredevrolijkeschutters.be of
infodvsdjf@gmail.com

Zin in een lekker en uitgebreid ontbijt of wil je er iemand mee verrassen?
Op zondag 13 mei leveren de Libellen van Kortenberg het ontbijt aan
huis ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.
Wat kan je bestellen:
Kinderontbijt: 8,50 euro met onder andere een sandwich, koffiekoek, stuk
fruit, charcuterie, yoghurt, drankje, ...
Standaardontbijt: 12,50 euro met onder andere een pistolet, koffiekoek,
charcuterie, confituur, boter, fruit, yoghurt, ...
Cava: 10,50 euro.
Zondag 13 mei
Levering aan huis
Bestellen kan tot en met dinsdag 8 mei via de webstek
www.libellen.be.
Meer info: info@libellen.be of 0497 42 38 77 (Lia) of
0478 54 36 59 (Rita)
De bestelling is geldig na betaling op het rekeningnummer
BE57 0016 8655 2235 met duidelijke vermelding van je naam,
leveringsadres en de details van de bestelling
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(vtbKultuur)

(vtbKultuur)

MUZIKALE
STRELINGEN:
JOINT
ADVENTURE,
LUCA-STUDENTEN EN -DOCENTEN SAMEN OP
HET PODIUM

VAN EYCK, BRUEGEL EN RUBENS, DE DRIE
GROOTMEESTERS: EEN LEZING DOOR
DR. JAN VAES

Studenten van LUCA campus
Lemmens gaan de muzikale
uitdaging aan om samen
met hun docenten Elisa
Kawaguti (viool), Roeland
Hendrikx (klarinet) en Marc
Tooten (altviool) werk op het
podium te brengen van
Khachaturian en Bruch.
Op het programma: Aram Khachaturian, Trio voor klarinet, viool en piano
en Max Bruch, Octet.
De plaatsen zijn niet genummerd.
Een exclusieve samenwerking met LUCA School of Arts, campus Lemmens
Leuven
Zondag 13 mei van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
16 euro, 14 euro VVK, leden 14 euro of leden 12 euro VVK
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Was Jan van Eyck in de
vijftiende eeuw werkelijk
de uitvinder van de olieverf?
Werkte hij echt samen
met zijn broer Hubert
aan het Lam Gods in de
Sint-Baafskathedraal en
had hij ook nog een
schilderende zuster,
Margriete?
Waarom was Pieter
Bruegel in de zestiende eeuw zo origineel met zijn landschappen en boerentaferelen?
Bezocht hij echt de Kempen om boerenbruiloften bij te wonen? Wat was
de voedingsbodem van Bruegels werk?
Is Pieter Paul Rubens in de zeventiende eeuw de meest succesvolle kunstenaar die de lage landen ooit hebben gekend of moet hij toch wijken
voor Tuymans en Fabre?
Dinsdag 15 mei van 20 tot 22 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
9 euro, 8 euro VVK, leden 8 euro of leden 7 euro VVK
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

(Edelweis Erps-Kwerps)

KOSTELOOS APERITIEFCONCERT EDELWEIS
De muzikanten van Edelweis geven ook nu samen met hun dirigent weer het beste van zichzelf. En geloof het, dat is heel wat.
Bekende nummers op z’n Edelweis’ gebracht. Nadien geniet je
tijdens het gastoptreden van een overheerlijke Edelweisiaanse
schotel of pannenkoeken. En wat als Edelweis nu ook nog even
meldt dat de toegang en het eerste aperitief kosteloos zijn? Allen
op post dus want Edelweis heeft weer een leuk en gevarieerd programma voor je klaar.
Zondag 13 mei om 11.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info: http://edelweis.3071.be/
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(Hubevo Volleybalclub Everberg)

(UPC KULeuven i.s.m. Afrika Filmfestival)

17DE HUBEVO-TORNOOI

MOVIE BLUES & AFRIKA FILMFESTIVAL SLAAN
DE HANDEN IN ELKAAR: DESERT FLOWER

Naar goede gewoonte organiseert Hubevo Volleybalclub Everberg ook dit
jaar op de zaterdag van het Pinksterweekend van 13 tot 18 u. een volleybaltornooi voor recreatie- en gelegenheidsploegen in sporthal
Colomba te Kortenberg. Snel zijn is de boodschap want het aantal ploegen is beperkt tot 12.

Zaterdag 19 mei van 13 tot 18 u.
GC Colomba
info: contactpagina op www.hubevo.be

(KH De Verbroedering)

HARMONIE DE VERBROEDERING DOET HET WEER
In de maand mei is GC Colomba traditioneel het toneel voor een ontspannend lenteconcert van de KH De Verbroedering Erps. Zij biedt je die avond
een sprankelende mix aan van verschillende nummers. Van traditionele,
technische classics over bekende filmthema’s tot lekker swingende populairdere composities. Ook Jeugd Verbroedert en de gastvereniging
KH Volharding uit Kessel-Lo onder leiding van Benny Laureyn, hebben
beloofd hun steentje bij te dragen om er een mooie lenteavond van te
maken.

Zaterdag 19 mei van 19
tot 23 u.
GC Colomba
10 euro, 5 euro VVK
Meer info: http://www.verbroedering.be

Desert Flower vertelt het
waargebeurde verhaal van
Waris Dirie, een arm nomadenmeisje uit Somalië dat
een wereldberoemd model
wordt. Waris ontvlucht
Somalië op twaalfjarige leeftijd als ze te horen krijgt dat ze uitgehuwelijkt zal worden. Na een barre
tocht door de woestijn komt ze uiteindelijk in Londen terecht. Ze woont
illegaal en werkt als schoonmaakster bij een fastfoodketen. Daar wordt ze
ontdekt door een fotograaf en al gauw behoort Waris tot de elite van de
internationale modellenwereld. Op het hoogtepunt van haar carrière
besluit ze tijdens een interview te spreken over de meest traumatische
gebeurtenis uit haar leven; de meisjesbesnijdenis. Door Kofi Annan wordt
ze aangesteld als speciale VN-ambassadrice.
De film zal ingeleid worden
door Assita Kanko. Assita
Kanko (37) is geboren in
Burkina Faso en woont sinds
2004 in België. Ze is
MR-gemeenteraadslid in
Elsene, columniste voor De
Standaard, auteur en activiste voor vrouwenrechten. Ze lanceerde onlangs
Polin, een organisatie die streeft naar meer vrouwen in de politiek. Kanko
schreef het aangrijpende boek ‘Parce que tu es une fille’.
Iedereen welkom!

Woensdag 16 mei om 20 u.
Congrescentrum UPC KULeuven, Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg
Kosteloos
Meer info en inschrijven: movieblues@upckuleuven.be
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(Hertog Jan vzw i.s.m. Huis van het Kind)

(Femma Erps-Kwerps)

OUDERAVOND ‘OPVOEDEN DOE JE SAMEN’

UITSTAP ABDIJ
VILLERS-LA-VILLE EN
NAMEN

Tijdens de Week van de Opvoeding organiseert vzw Hertog Jan (kindedagverblijf ‘t Kapoentje en kinderclub Octopus) als partner van het Huis
van het Kind Kortenberg haar jaarlijkse ouderavond met als onderwerp
‘Opvoeden doe je samen’. Albert Janssens zal als gastspreker hierover een
boeiende uiteenzetting houden.

Voormiddag: Villers-La-Ville. Van deze voormalige cisterciënzerabdij zijn
de indrukwekkende ruïnes bewaard gebleven. De abdij werd gesticht in
1146 en kende haar bloeiperiode in de dertiende eeuw met een gemeenschap van wel meer dan 100 monniken. Met een audiogids wandel je
door de ruïnes en krijg je een kijk op 900 jaar geschiedenis en kennis op
alle domeinen zoals architectuur, het dagelijkse leven en waterbeheersing. Natuurlijk worden de prachtige tuinen niet vergeten. Deze site is één
van de meest volledige van Europa.
Namiddag: Namen. Hoofdstad van de provincie Namen en het Waalse
gewest. Namen is een ongelooflijk charmante stad. Het centrum ligt
bezaaid met winkelwandelstraatjes, ideaal om te kuieren langs boetiekjes
of langs het water. Het zijn vooral de oude wijken die een stempel drukken
op deze stad. Er zijn heel wat architecturale pareltjes zoals het theater, het
Belfort, het archeologische museum en de kathedraal Saint-Aubai. Een
gids neemt je mee op een boeiende stadswandeling. Daarna is er nog vrije
tijd om zelf de stad te verkennen of van een terrasje te genieten bij mooi
weer. Het vertrek in Namen is voorzien omstreeks 18 u.

Woensdag 23 mei om 19.30 u.
Kosteloos
Hertog Jan, Kerkhoflaan 28, Kortenberg
Meer info en inschrijven: www.ockapoen.be

Donderdag 24 mei
Vertrek Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps
66 euro, 58 euro leden
Meer info en inschrijven: http://www.femma.be/groep/erps-kwerps
of 0494 54 02 66

(Curieus Kortenberg)

VERDOKEN PARELS IN GAASBEEK: HET KASTEEL EN ZIJN TUINEN
Je brengt een begeleid bezoek aan het merkwaardige kasteel van Gaasbeek, dat zijn oorsprong vindt in de dertiende eeuw. Het is een kasteel
met een bijzondere geschiedenis en een boeiende verzameling! Na de middag wandel je, onder begeleiding van een kundige gids, in zowel de
prachtige Museumtuin vol vergeten fruit- en groentensoorten, als in de vroegbarokke 'Franse' tuin. En natuurlijk wordt op tijd en stond de maag
gevuld en de dorst gelest.

Zaterdag 26 mei van 9 tot 19 u.
Vertrek OC Berkenhof
70 euro, 60 euro leden. Sociaal tarief met vrijetijdspas.
Meer info en inschrijven: curieus.secretariaat@telenet.be of 0476 92 40 85
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(Femma Kortenberg)

(Die Blomme)

WORKSHOP ‘VERZORGDE HANDEN EN NAGELS’

BLOEMSCHIKKEN BIJ DIE BLOMME

Handen vallen op. Als je er goed en verzorgd wilt uitzien, horen daarbij
ook mooi verzorgde handen en nagels. In deze workshop, met als lesgeefster Bea van Instituut Bé Beauté, leer je hoe je je handen kan beschermen
tegen veroudering en uitdroging. Je ziet ook hoe je je nagels op vorm kan
vijlen en stijlvol kan lakken. Bea brengt je een aantal kneepjes van het vak
bij en geeft tips om zelf aan de slag te gaan. Afsluiten doe je met een
weldoende handmassage.

Die Blomme bestaat uit enthousiaste liefhebbers die het bloemschikken al wat in de vingers
hebben, maar ook nieuwkomers
(man of vrouw) zijn steeds welkom en worden stapsgewijs ingewijd in
het bloemschikken. Met een keuze uit drie verschillende stukken wordt
maandelijks van september tot en met mei jouw creativiteit aangescherpt.

Woensdag 30 mei van 19.30 tot 22 u.
GC Colomba
8 euro, leden 5 euro
Voor deze workshop graag het volgende meebrengen: een zandvijl,
twee handdoeken, een kom of teiltje (voldoende groot voor je handen) en een flesje nagellak.
Meer info en inschrijven: femma.kortenberg@gmail.com of
02 759 98 79 (Katrien)
Betalen voor donderdag 24 mei op het rekeningnummer
BE11 7343 4922 3348

Meer info en inschrijven: Micheline Matterne, 02 759 20 09 of
micheline.matterne@skynet.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

Ma 30/04/18 om 19:30

GROSfilmdag: 'Morgen' met Gemeentelijke
inleiding en discussiemo- Adviesraad voor
ment met Tine Hens
Ontwikkelingssamenwerking Kortenberg

O.L. Vrouwkerk, Kortenberg

Kosteloos, duurzaamheid@kortenberg.be

Di 01/05/18 van 16:30 tot
20:00

Sp.aghettifestijn

Sp.a Kortenberg

OC Atrium

donnyjp@hotmail.com

Di 01/05/18 t.e.m. do
31/05/18

10.000-stappenclash

Dienst Gezondheid en
Zorg

/

Kosteloos, inschrijven en meer info via
www.10000stappen.be

Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 02/05/18 van 14:00 tot Vertelmomenten in de Bib: er Bibliotheek Kortenberg
15:00
was eens...
Woe 02/05/18 van 18:00 tot Bloed geven
20:30

Rode Kruis donorwerving Parochiezaal Everberg,
nelly_410@hotmail.com
Annonciadenstraat 23, Everberg

Woe 02/05/18 van 19:30 tot Bloemschikken het jaar rond Femma Erps-Kwerps
22:30

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat, Erps-Kwerps

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

Do 03/05/18 en zo 06/05/18 Art nouveau van station
van 10:00 tot 12:30
Schaarbeek tot Centraal
Station, culturele Brusselwandeling

vtbKultuur Kortenberg

Samenkomst station
Kortenberg

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

Do 03/05/18 van 13:30 tot
16:30

Hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
kvlveverberg@gmail.com, 02 759 39 81,
Annonciadenstraat 23, Everberg http://kvlv-everberg.be

Vrij 04/05/18 van 10:00 tot
12:00

AnthurMiddendorp,
anthuriumkwekerij in
werking

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof

Vrij 04/05/18, 11/05/18,
18/05/18 en 25/05/18 van
13:00 tot 15:00

Café Combinne

Dienstencentrum Korten- OC Berkenhof
berg

Vrij 04/05/18 om 20:00

Hoe word je een 'influencer'? Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Za 05/05/18 en za 26/05/18
van 09:00 tot 16:00

Lessen kantklossen

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

€ 50, kantschool.kortenberg@skynet.be

Za 05/05/18 om 18:00

Congolees Feest

vzw Acolisa

GC Colomba

€ 20, € 15 studenten, € 10 kinderen, kinderen
jongeren dan 6 jaar kosteloos, 0478 60 86 62,
contact@acolisa.be

Zo 06/05/18 van 09:30 tot
12:00

Ochtendwandeling 8 km te
Kortenberg

Wandelclub De
Witlooftrekkers

Vertrekplaats Dr. V. De
Walsplein

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

Zo 06/05/18 van 10:00 tot
13:00

Sterren aan de hemel - van
Pasen naar Pinksteren

Bonzaï

Sint-Pieterskerk, Erps-Kwerps

Kosteloos, bonzai.kortenberg@gmail.com,
http://www.bonzaiwerking.be, 02 757 12 43

€ 6, € 5 leden, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/kortenberg
Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 99 62 24
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Zo 06/05/18 van 11:00 tot
17:00

Opendeurdag Gemeente en Gemeente en
Administratief Centrum en
Welzijnshuis Kortenberg
Welzijnshuis Kortenberg Dienstencentrum Berkenhof

02 755 30 70, www.kortenberg.be

Zo 06/05/18 van 14:00 tot
16:30

Repair Cafe

CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg

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

Zo 06/05/18 om 15:00

Stertrompettist Jo Hermans United Brass

OC Oud Gemeentehuis

€ 12, € 10 VVK, info@unitedbrass.be

Di 08/05/18 van 20:00 tot
22:00

Veilig op de (elektrische)
fiets

KWB Erps-Kwerps

OC De Zolder

€ 2, € 1 leden, marcelenlieke@telenet.be,
02 759 84 10

Woe 09/05/18

Regiowandeling Haasrode

Gidsenbond Dijleland

O.L. Vrouwkerk, Milsestraat 54, Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
Oud-Heverlee
www.toerismevlaamsbrabant.be

Do 10/05/18 om 15:00

Zomerkermis te Everberg

Za 12/05/18 van 09:30 tot
16:30

World Fair Trade Day in de
nieuwe wereldwinkel

Oxfam Wereldwinkel
Kortenberg

Za 12/05/18 om 19:00

Lenteconcert

KF De Vrolijke Schutters Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Zo 13/05/18 van 07:00 tot
12:00

Moederdagontbijt t.v.v. Kom Liberale Vrouwen
Op Tegen Kanker
Kortenberg

Levering aan huis

€ 12,50 volwassenen, € 8,50 kinderen, € 10,50
cava, info@libellen.be, 0497 42 38 77 (Lia),
0478 54 36 59 (Rita) / Bestellen t.e.m. 8 mei

Zo 13/05/18 van 10:30 tot
12:00

Muzikale Strelingen, Joint vtbKultuur Kortenberg
Adventure, aperitiefconcert
met nieuw toptalent
(studenten/docenten)

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 16, € 14 leden, € 2 korting VVK,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Zo 13/05/18 van 11:30 tot
15:00

Aperitiefconcert Edelweis

Edelweis Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Kosteloos, http://edelweis.3071.be/

Dienst Cultuur i.s.m. de
Kortenbergse
Kunstkabinetten

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

Kosteloos, http://www.aquart.be, 02 755 22 80
of info@aquart.be

Di 15/05/18 van 20:00 tot
22:00

Van Eyck, Bruegel en Rubens, vtbKultuur Kortenberg
de drie grootmeesters, lezing
door dr. Jan Vaes

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 9, € 8 leden, € 1 korting VVK,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Van woe 16/05/18 tot woe
23/05/18

Week van de Opvoeding

Woe 16/05/18 om 14:00

Voorlezen: zuinig met water Bibliotheek Kortenberg

Van zo 13/05/18 om 14:00 tot Aquart: kunst rond het
zo 30/09/18
thema 'water'

Repair Café Kortenberg

Gemeenteplein Everberg,
Annonciadenstraat, Everberg

http://www.kortenberg.be

Oxfam Wereldwinkel,
Leuvensesteenweg 285 A,
Kortenberg

http://www.oww.be/kortenberg of
kortenberg@oww.be
Kosteloos

Welzijnshuis Kortenberg Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

www.dejongefanfaredevrolijkeschutters.be,
infodvsdjf@gmail.com - € 7, € 6 VVK

Volledig programma te raadplegen vanaf
dinsdag 02/05/18 via
www.kortenberg.be/week-van-de-opvoeding-2018
Kosteloos, bibliotheek@kortenberg.be,
02 755 22 90

Woe 16/05/18 van 20:00 tot Movie Blues & Afrika
UPC KULeuven
23:00
Filmfestival slaan de handen Kortenberg i.s.m.
in elkaar: Desert Flower
Afrika Filmfestival

Congrescentrum UPC
Kosteloos, movieblues@upckuleuven.be
KULeuven, Leuvensesteenweg
517, Kortenberg

Do 17/05/18 van 20:00 tot
22:00

Respectvol opvoeden

Vormingplus OostBrabant

Bibliotheek Kortenberg

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

Vrij 18/05/18 van 20:00 tot
23:00

5-gangen Spaanse
gerechtjes begeleid door 6
goede wijnen (culinaire
wijnavond)

vtbKultuur Kortenberg

Vinotheca, Tervuursesteenweg
192, Everberg

€ 65, € 59 leden, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/kortenberg

Van za 19/05/18 tot za
26/05/18

Rome, 8-daagse vtbKultuur- vtbKultuur Kortenberg
trip o.l.v. dr. Jan Vaes

Vertrek OC Berkenhof

kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg
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Za 19/05/18 van 13:00 tot
18:00

Wielerwedstrijd 1ste GP
wtc O.A.
JUMA Leuven 1.15.2 IC
Dames & BK Wielertoeristen

Café Vredezaal, Kruisstraat 44, Kosteloos, http://www.wtcoa.be
Everberg

Za 19/05/18 van 13:00 tot
18:00

17de Hubevo-tornooi

Hubevo Volleybalclub
Everberg

GC Colomba

www.hubevo.be (contactpagina)

Za 19/05/18 van 19:00 tot
23:00

KH De Verbroedering doet
het weer

KH De Verbroedering

GC Colomba

€ 10, € 5 VVK, http://www.verbroedering.be

Di 22/05/18 tot do 24/05/18 Bloemschikken
van 19:30 tot 22:30 en op
woe 23/05/18 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 23/05/18

Gidsenbond Dijleland

Sint-Agathastraat 1, 3040
Sint-Agatha-Rode

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

Regiowandeling SintAgatha-Rode

Woe 23/05/18 van 19:30 tot Ouderavond 'Opvoeden doe Hertog Jan vzw i.s.m.
21:00
je samen' n.a.v. Week van de Huis van het Kind
Opvoeding

Kinderdagverblijf 't Kapoentje, Kosteloos, www.ockapoen.be
Kerkhoflaan 28, Kortenberg

Do 24/05/18

Busreis: verkenning in de
provincie Namen:
Villers-la-Ville en Namen

Femma Erps-Kwerps

Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps € 66, € 58 leden,
http://www.femma.be/groep/erps-kwerps,
0494 54 02 66

Vrij 25/05/18 van 20:00 tot
22:00

Crea club 'Kunst met
WC-rollen'

KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

Za 26/05/18 van 14:00 tot
18:00

De Kapstok opent opnieuw
zijn deuren

Welzijnshuis Kortenberg Leuvensesteenweg 353,
Kortenberg

Za 26/05/18 van 09:00 tot
19:00

Verdoken parels in Gaasbeek, Curieus Kortenberg
het kasteel en de tuinen

OC Berkenhof

€ 70, € 60 leden, sociaal tarief met vrijetijdspas,
curieus.secretariaat@telenet.be of
0476 92 40 85

Za 26/05/18 om 10:00

Digidokter: Apps voor op reis Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Za 26/05/18 van 14:00 tot
16:00

Wandeling in de Rotte Gaten Christelijke Mutualiteit

Sint-Antoniuskerk, Meerbeek

Kosteloos, 016 35 96 00

Za 26/05/18 om 14:00

Zomerkermis te Kortenberg

Dr. V. De Walsplein, Kortenberg http://www.kortenberg.be

Zo 27/05/18 van 08:30 tot
17:30

Dagtocht 20 km te Falaën

Wandelclub De
Witlooftrekkers

Vertrekplaats Dr. V. De
Walsplein

Zo 27/05/18 van 10:00 tot
17:00

Kringlooptuindag en
plantenbeurs

Dienst Milieu

Park Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kosteloos, milieu@kortenberg.be
Kortenberg

Zo 27/05/18 van 10:30 tot
12:00

Godly Play voor kinderen: de Bonzaï
parabel van de goede herder

Sint-Pieterskerk, Erps-Kwerps

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

Ma 28/05/18 van 20:00 tot
21:30

Godly Play voor volwasse- Bonzaï
nen: de goede herder en de
tafel voor de wereldcommunie

Sint-Pieterskerk, Erps-Kwerps

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

Di 29/05/18 van 18:00 tot
20:30

Bloed geven

Rode Kruis donorwerving Brasserie WZC O.L.V. Lourdes,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

nelly_410@hotmail.com

Van woe 28/05/18 tot
29/06/18

Studeren in de Bib

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, tijdens openingsuren van de Bib en
op ma, di en do ook van 12 tot 16 u. op vertoon
van studentenkaart,
bibliotheek@kortenberg.be, 02 755 22 90

Bibliotheek Kortenberg

http://kvlveverberg@gmail.com
welzijnshuis@kortenberg.be, 02 755 23 10

Kosteloos, www.witlooftrekkers.be,
0476 45 13 80
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Wanneer

Wat

Woe 30/05/18 van 19:30 tot Workshop: Verzorgde
22:00
handen en nagels

Organisator
Femma Kortenberg

Waar

Info

GC Colomba

€ 8, € 5 leden, femma.kortenberg@gmail.com,
02 759 98 79
Kosteloos, gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 22 86, www.kortenberg.be

Do 31/05/18 van 13:45 tot
17:15

Dansnamiddag voor senioren Dienst Gezondheid en
Zorg

GC Colomba

Do 31/05/18 van 19:30 tot
21:00

Infoavond: Wat kunt u doen Dienst Milieu
voor de bij?

Administratief Centrum, zaal 3.1 milieu@kortenberg.be, 02 755 30 70

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
Dienstencentrum

02 755 30 70
02 755 22 80
02 755 22 90
02 755 23 10

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