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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

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

Wachtdienst huisartsen

Bij afwezigheid van uw huisarts 's nachts, tijdens het weekend
(van vrijdagavond 19 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens
de feestdagen (van de avond voor de feestdag om 19 u. tot de ochtend
na de feestdag om 8 u.), kunt u de dokter van wacht bereiken op het
nummer 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
2-3 juni: Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
9-10 juni: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
16-17 juni: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
23-24 juni: Dierenarts Iefje Ceulemans – 02 757 60 67
30 juni-1 juli: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Geen wachtdienst in juni



Pensioenzitdagen

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 4 juni 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

Kosteloos veiligheidsadvies woning
016 85 34 00
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
www.politieherko.be

Huisvuilkalender

Vrijdag 1 juni: gft
Maandag 4 juni: pmd en papier en karton
Vrijdag 8 juni: huisvuil, gft en oude metalen (op afroep)
Vrijdag 15 juni: gft
Vrijdag 22 juni: huisvuil, gft en grofvuil (op afroep, betalend)
Maandag 25 juni: pmd en papier en karton
Vrijdag 29 juni: gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 6 juni 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 02 238 96 99
Storing rioleringsstelsel 02 238 96 99
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
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Gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 7 MEI 2018
GEMEENTEBESTUUR

• De gemeenteraad keurde de jaarrekening van 2017 van de gemeente
goed. Het resultaat op kasbasis bedraagt 20.869.194,80 euro. De autofinancieringsmarge is 5.629.892,81 euro. De balans op 31 december
2017 werd vastgesteld op 94.421.238,09 in activa en passiva.
• De gemeenteraad keurde de eerste budgetwijziging van 2018 en de
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 goed.
• De gemeenteraad keurde de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering en van de Algemene Vergadering van Interleuven goed.
Beide vergaderingen vonden plaats op 23 mei 2018.
• Ook de agenda van de Algemene Vergadering – tevens Jaarvergadering
– van Iverlek van 15 juni 2018 werd goedgekeurd.
• De gemeenteraad legde een nieuwe capaciteitsbepaling en inschrijvingsprocedure voor het Kortenbergse gemeentelijke onderwijs vast
vanaf 1 september 2018. De maximumcapaciteit van het gemeentelijk
lager onderwijs in Everberg wijzigt naar 169 leerlingen. Ook start de
vrije inschrijvingsperiode voor kinderen die niet tot een voorrangsgroep behoren voortaan op de eerstvolgende schooldag na de voorrangsperiodes.
• De gemeenteraad bekrachtigde de beslissing van het schepencollege
van 16 maart 2018 over de aanbodbevraging met het oog op de verdeling van capaciteitsmiddelen voor schoolinfrastructuur voor 20192021. Het ministerie van onderwijs wenste immers te weten of er
dringende infrastuctuurnoden zijn voor de Kortenbergse scholen. Het
schepencollege heeft daarop geantwoord dat de gemeente inderdaad
graag in aanmerking zou komen voor extra budget dat de Vlaamse
overheid voorziet voor scholenbouw, en meer specifiek voor een uitbreiding van de gemeentelijke basisschool De Regenboog in
Kortenberg.
• De gemeente Kortenberg sloot een nieuwe overeenkomst voor het
organiseren van lessen Nederlands als tweede taal op niveau 1.1 en
1.2 met het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Crescendo. De
lessen zullen plaatsvinden in OC Oud Gemeentehuis in Everberg.
• De gemeenteraad ging akkoord met de wijziging van de naam van de
‘Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking’ (GROS)
in ‘Wereldraad Kortenberg’.
• De gemeenteraad keurde naar aanleiding van de verstrengde regels in
verband met pesticidengebruik en met het oog op het beschermen
van de gemeentelijke ‘koesterburen’ een aangepast reglement goed
voor de verdeling van bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen. Het
vroeger gebruikte ratten- en muizenvergif is sinds 1 maart 2018 niet
meer vrij verkrijgbaar wegens een te hoge concentratie aan werkzame
stof. Er wordt dus een nieuwe gifsoort ter beschikking gesteld van de
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inwoners – per kwartaal per adres maximaal een hoeveelheid om één
rattennest te bestrijden. Per kwartaal zullen er ook maximaal 2 muizenvallen kosteloos per adres verdeeld worden aan de inwoners. De
bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen kunnen tijdens de openingsuren verkregen worden aan het onthaal van het Administratief
Centrum, enkel op vertoon van de identiteitskaart. Dit kan ook met een
volmacht met de eigen identiteitskaart, een handgeschreven volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager. De
bedeling van deze bestrijdingsmiddelen zal in een register worden
bijgehouden.
De gemeenteraad bekrachtigde het huishoudelijk reglement dat door
het schepencollege op 16 maart 2018 werd goedgekeurd voor het
ontlenen van tablets aan handelaars binnen de autoluwe zone langsheen de Sterrebeeksesteenweg.
De gemeenteraad legde een erfpachtovereenkomst vast tussen de
kerkfabriek Sint-Martinus en Lodewijk Everberg en de gemeente
Kortenberg voor een periode van 40 jaar voor het gebruik van de gronden waarop de nieuwe chirolokalen in de Annonciadenstraat gevestigd zijn. De gemeente dient hiervoor jaarlijks een cijns van 4 % op de
grondwaarde te betalen aan de kerkfabriek. Dit is een jaarlijks bedrag
van 10.000 euro.
De gemeenteraad keurde de opdracht goed voor het aanleggen van
een voetbalkunstgrasterrein A op de site Colomba. De kostenraming is
716.965,54 euro inclusief btw.
De gemeenteraad keurde wegenis- en rioleringswerken goed voor de
wijk Vrebos. Aquafin zal in het kader van een bovenlokaal project zorgen voor een pompstation en een persleiding en zal ook zorgen voor
het aansluiten van het lozingspunt Doelstraat op dit grotere
Aquafinproject. Het geraamde aandeel in de kosten voor de gemeente
Kortenberg bedraagt 333.870,81 euro - vrij van btw - voor het rioleringsgedeelte en 100.995,92 euro inclusief btw voor het aandeel voor
het wegenisgedeelte.
De gemeenteraad besliste dat de gemeente de wegenis van de verkaveling Villershof in Erps-Kwerps zal overnemen.
Een strookje grond van 87 ca ter hoogte van Klapstraat 57 in ErpsKwerps wordt door de eigenaars gratis afgestaan aan de gemeente
Kortenberg om in te lijven in het openbaar domein.
Ook in de De Costerstraat in Everberg staan verschillende eigenaars
stukjes grond af aan de gemeente om deze in te lijven in het openbaar
domein, en dit met het oog op een verkaveling.
De gemeenteraad nam kennis van briefwisseling.
Ook volgende punten werden besproken: de aanvraag van een omgevingsvergunning voor ontbossing Kortenberg West en externe firma’s
die werken in opdracht van het college.

Volgende gemeenteraad
Maandag 4 juni 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
HEBT U VAKANTIEPLANNEN?
GEMEENTEBESTUUR

Het is erg belangrijk dat u vooraf controleert
of u de juiste identiteitsdocumenten bezit. We
zetten ze hier nog even allemaal op een rijtje.
Hou zeker rekening met de wachttijd voor de
aanmaak van de verschillende documenten:
Kids-ID:
• voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar
• aanvragen een maand voor de afreisdatum
• kostprijs: 6,40 euro
• 3 jaar geldig
• 1 pasfoto meebrengen – maximum 6 maanden oud – witte achtergrond - tanden mogen
niet zichtbaar zijn
• het kind moet de ouder vergezellen bij de aanvraag
• levertermijn 3 tot 4 weken
Elektronische identiteitskaart:
• voor Belgen vanaf 12 jaar
• aanvragen een maand voor de afreisdatum
• kostprijs: 19 euro
• 10 jaar geldig voor personen vanaf 18 jaar
• 6 jaar geldig voor personen van 12 - 18 jaar
• 30 jaar geldig voor personen vanaf 75 jaar
• 1 pasfoto meebrengen – maximum 6 maanden oud – witte achtergrond tanden mogen niet zichtbaar zijn
• de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden
• levertermijn 3 tot 4 weken
Paspoort (reispas):
• voor alle Belgen die naar een land reizen waar een paspoort vereist is
• aanvragen ten laatste 7 werkdagen voor de afreisdatum
• kostprijs: 73 euro (volwassenen) – 43 euro (kinderen tot de leeftijd van 18 jaar)
• 7 jaar geldig voor volwassenen
• 5 jaar geldig voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar
• 1 pasfoto meebrengen – maximum 6 maanden oud – witte achtergrond tanden mogen niet zichtbaar zijn
• de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden (minderjarige kinderen moeten
vergezeld zijn van minstens één van de ouders)
• levertermijn 6 werkdagen

Om zeker te zijn dat u over de juiste identiteitsdocumenten beschikt, kunt
u terecht op www.diplomatie.belgium.be/nl. U kunt daar per land controleren welke reisdocumenten u nodig heeft om het land te kunnen
bezoeken.

Een pasfoto moet aan de volgende voorschriften voldoen:
• formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van de kin tot
de kruin, is minimum 25 mm en maximum 35 mm)
• in vooraanzicht getrokken (dus niet schuin of in profiel)
• met een witte achtergrond
• voorhoofd, ogen, wangen, kin en neus moeten onbedekt zijn
• zonder hoofddeksel of sjaal (anders moet een attest van de erkende religieuze overheid of een medisch attest voorgelegd worden)
• de tanden mogen niet zichtbaar zijn op de foto – maximum 6 maanden
oud
• de Kortenbergse fotografen hebben de nodige voorschriften ontvangen
waaraan pasfoto's moeten voldoen
Meer info
Dienst Burgerzaken, 02 755 22 30, burgerzaken@kortenberg.be
www.kortenberg.be/reizen
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Milieu
WEEK
DE KORTE
KETENKLANT
VANVAN
LAND
NAAR
GEMEENTEBESTUUR

Vijf redenen om in de korte keten te kopen:
• U beperkt het aantal schakels. De afstand die uw aardappelen of
vlees afleggen is beperkt.
• Het aanbod is uitgebreid en volgt de seizoenen.
• U kent de boer persoonlijk. U proeft de passie in alles wat u bij hem
koopt.
• U krijgt een (h)eerlijk product voor een eerlijke prijs.
• Door lokaal te kopen steun u boeren van bij ons.
KETEN
Ontdek de Korte Keten KORTE
in Kortenberg
tijdensKORTENBERG
de ‘Week van de Korte
Keten’ van 26 mei tot 3 juni. De gemeentelijke milieudienst en de
Buurderij heten u welkom op hun activiteit waarbij ze lokale producten
recht van bij de boer in de schijnwerpers plaatsen.

‘Korte keten’ is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse
band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen.
Met zo’n transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur voor
zijn product maar voor de hele korte keten. Als consument krijgt u in
ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer. Zonder veel
voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien ondersteunt u de
lokale producenten.

Op donderdag 31 mei van 17.30 tot 20 u. bent u van harte welkom
in de Annonciadenstraat 21 te Everberg, tijdens het wekelijkse afhaalmoment van De Buurderij, het online aankoopplatform voor lokale
landbouwers.
U kunt er kennismaken met de producenten die opgenomen zijn in de
nieuwe brochure van de gemeente ‘Van land naar klant, korte keten
in Kortenberg’, die u binnenkort in uw brievenbus zult vinden.
De Buurderij houdt die avond een Feest-Proeverij. Zo komt u meer te
weten over de werking van de Buurderij en kunt u proeven van al het
ambachtelijk lekkers van onze producenten. Blijf gerust een glaasje
drinken en geniet van de randanimatie. Ontmoet er de Boeren, de producenten en de Buren. We maken er samen een bijzondere editie van.

BEZOEK EEN LOKALE IMKER
GEMEENTEBESTUUR

De ‘Week van de Bij’is een starten 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 hier aan mee!
Op donderdag 31 mei (zie
het Zoeklichtnummer van mei)
vindt er reeds een infoavond in
het Administratief centrum
plaats over de bijen, nu kunt u
zich inschrijven voor een bezoek
aan een lokale imker.

De imker in Everberg ontvangt op zondag 3 juni tussen 11 en 16 u. groepen van 15 personen. Na een boeiende uitleg over de bij, de kasten, raten en
het slingeren van de honing kunnen de kasten bekeken worden. De
gemeente voorziet een drankje voor de bezoekers.
Inschrijven is verplicht via duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 30 70.
Na inschrijving zal u het adres en het startuur van uw groep meegedeeld
worden.

Bent u het wilde bloemenzaad bij de gemeente komen afhalen in april?
Vergeet niet om voor 1 oktober een foto van uw prachtige bloemenweide te
sturen naar duurzaamheid@kortenberg.be en zo kans te maken op een
insectenhotel!
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DEMOSESSIE: PLANT EEN KLIMPLANT
GEMEENTEBESTUUR

Kortenberg plant een
klimplant. En daar wil de
gemeente u graag bij!
Kom op donderdag 7
juni om 20 u. naar OC
Oud Gemeentehuis in
Everberg en volg de
demosessie ‘Plant een
klimplant’.
Klimplanten geven
kleur aan uw huis, in elk seizoen. Ze zorgen voor schaduw en koelte in
de zomer. Vogels maken er hun nest in en snoepen van bessen en
zaden. Klimplanten zijn goed voor het klimaat, want ze houden CO2
vast. Redenen genoeg dus om onze straten en wijken in het groen te
zetten.
Tijdens de infosessie krijgt u uitleg over welke klimplanten geschikt zijn
voor uw gevel. Wanneer en hoe u een klimplant best plant en welke
klimhulp u eventueel nodig hebt. Op het einde van het theoretische

deel bent u gewapend om de juiste klimplant en klimhulp te kiezen
voor uw eigen gevel. Tijdens het tweede deel zult u effectief een klimplant aanplanten en de bijhorende klimhulp aan de muur bevestigen.
Praktisch
Donderdag 7 juni om 20 u. - OC Oud Gemeentehuis, Everberg
Zelf een klimplant planten
• Bestel of download de folder ‘Maak een groene plek van je gevel, dakterras, balkon of vensterbank’: www.vlaamsbrabant.be/planteenklimplant.
• Hebt u een vraag of geraakt u niet uit een tuinprobleem? Klop dan
aan bij het Provinciaal Steunpunt Tuinen: www.vlaamsbrabant.be/
steunpunt-tuinen. Een team van experten staat klaar met handige
tuintips én een antwoord op maat.
‘Leve de tuin. Volop genieten van jouw stukje groen’ is een campagne
van de provincie Vlaams-Brabant.
Meer weten? www.vlaamsbrabant.be/levedetuin

HONDENPOEP OPRUIMEN, ZAKJE IN DE VUILNISBAK
GEMEENTEBESTUUR

De hond is de beste vriend van de mens. Spijtig genoeg zorgt de normale biologische behoefte van onze
huisdieren voor heel wat overlast in onze gemeente.
De algemene bestuurlijke politieverordening verplicht elke eigenaar, houder of begeleider van een
hond om de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen. Daarom moeten zij steeds in het bezit zijn
van een zakje, dat groot genoeg is om de hondenpoep op te nemen en daarna te kunnen dichtknopen. Dit zakje moet getoond worden op verzoek van een bevoegd persoon (wijkagent, gemeenschapswacht,…).

Geen hondenpoep
op de grond.

Gebruikte zakjes met hondenpoep horen thuis bij het restafval of in de openbare vuilnisbakken.

HOUDT U HET
MEE PROPER?
V.U. OVAM, stationsstraat 110, 2800 Mechelen (D/2017/5024/07).

Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve boete
(GAS) van 50 tot 250 euro. Het reglement is terug te vinden op de gemeentelijke website.

Gooi de volle zakjes NOOIT in de riolering: De hondenpoepzakjes veroorzaken ernstige verstoppingen
vooraleer deze afgebroken zijn, wat een hoge onderhoudskost voor de gemeente betekent.
Er zijn meer dan 170 straatvuilnisbakken in Kortenberg, normaal gezien is er dus steeds een in de buurt.
Denk eraan de zakjes steeds goed toe te knopen, uit respect voor ons Proper Kortenberg-team.
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Paardenmest: opruimen op de fiets- en voetpaden.
Er is een groot verschil tussen de uitwerpselen van paarden (die enkel
vegetarische voeding eten zoals stro, grassen, granen…) en de uitwerpselen van honden. Bij droog weer en na passage van enkele vogels, blijft
er van een hoopje paardenmest zo goed als niks meer over, bij regen
spoelt de paardenmest zo weg. Paardeneigenaars moeten er wel voor
zorgen dat hun paarden hun gevoeg niet doen op de fiets- en voetpaden,
zoals vastgelegd in de algemene bestuurlijke politieverordening.

Ruimtelijke Ordening
WONINGKWALITEIT: WAARAAN MOET EEN WONING IN VLAANDEREN VOLDOEN?
GEMEENTEBESTUUR

De huidige Vlaamse normen
De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimale
normen waaraan woningen in Vlaanderen
moeten voldoen. Aan de hand van deze normen
doen de woningcontroleurs van de gemeente
en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek. Zo beoordelen ze de kwaliteit van
het gebouw en de binnenkant van de woning
aan de hand van volgende criteria:
• Zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en draagvloeren stevig en stabiel genoeg?
• Zijn de technische installaties (elektriciteits- en de gas- of stookolieinstallatie) voldoende veilig?
• Is er een risico op CO-vergiftiging?
• Is er vochtschade?
• Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie
of andere gebreken?
• Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
• Is de toegang tot de woning veilig?
• Zijn de bad-, keuken- en toiletfunctie(s) vakkundig geïnstalleerd en
functioneren ze naar behoren?
• Is er in de woning voldoende natuurlijke lichttoevoer?
• Kan de woning voldoende verlucht worden?
• Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte-en hoogtenormen?
Als de woningcontroleur verschillende gebreken vaststelt op de bovenstaande aspecten, kent hij strafpunten toe. Elk vastgesteld gebrek krijgt
een bepaald aantal strafpunten. Vanaf 15 strafpunten is een woning

ongeschikt. Als de woning ook een veiligheids- en gezondheidsrisico
inhoudt, is ze bovendien onbewoonbaar.
Maar er komen extra vereisten bij…
Sinds 2015 is er een verplichte dakisolatienorm voor álle zelfstandige
woningen, studio’s en appartementen in het Vlaams Gewest. Zowel
dakisolatie als zoldervloerisolatie komt in aanmerking. Als minimumnorm
hanteert men een R-waarde dakisolatie van 0,75m² K/W. Dat komt overeen met een laag van 3 à 4 cm (afhankelijk van het gebruikte materiaal).
Opgelet: Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de
vastgestelde minimumnorm krijgen alle appartementen in het gebouw
evenveel strafpunten. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van
het appartementsgebouw. Gebreken aan gemeenschappelijke delen worden doorgerekend aan alle zelfstandige woningen in het gebouw, ongeacht de eigendomssituatie.
Vanaf 2020 voert de Vlaamse Regering gefaseerd een dubbelglasverplichting in. Een woning zonder dubbel glas krijgt dan maximaal 9 strafpunten. Vanaf 2023 loopt dat op tot 15 strafpunten, waardoor het ontbreken van dubbel glas op zich aanleiding kan geven tot de ongeschiktverklaring van een woning.
Tot slot is er ook de rookmeldersverplichting. Bij nieuwbouwwoningen en grondige renovaties is het plaatsen van rookmelders op elke verdieping al verplicht sinds 2009. Ook alle huurwoningen met een huurcontract afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met rookmelders. De sociale huurwoningen moeten sinds 1 januari 2017 rookmelders hebben. Voor private woningen met een huurcontract van voor 1
januari 2013 is tot slot een gefaseerde invoering voorzien.
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DE ZONNEKAART TOONT HOE GESCHIKT UW DAK IS!
GEMEENTEBESTUUR

Wist u dat zonnepanelen gemiddeld 5.500 euro kosten, vaak in acht jaar
terugverdiend zijn en tot 19.000 euro opbrengen? (cijfers voorjaar 2018).
De zonnekaart toont hoe geschikt uw dak is en welke winst zonne-energie u kan opleveren.

ALLES
RAAKT OP

Vorig jaar kwamen er in Vlaanderen 41.296 nieuwe zonnepanelen bij!
Ondertussen zijn er al ongeveer 325.000 gebouwen met zonnepanelen
en 75.000 met een zonneboiler. Is uw dak ook ideaal?
Bekijk uw dak en uw winst op www.energiesparen.be/zonnekaart.

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

Gezondheid en zorg
SERVICEFLATS
De serviceflats van het Welzijnshuis zijn gelegen op de Leuvensesteenweg
190 te Kortenberg. Een serviceflat is een flat die speciaal gericht is op senioren. Iedereen vanaf 65 jaar die nog een zekere zelfredzaamheid heeft,
kan hier terecht. Het Welzijnshuis biedt er een vorm van beschermd
wonen met kwalitatieve hulp op maat. Dit uiteraard met een maximum
aan privacy en vrijheid.

Wat kost het?
U betaalt een dagprijs als huur. Voor een flat met één slaapkamer is dit 30
euro per dag en voor een flat met twee slaapkamers is dit 32,50 euro.

Er worden verschillende vormen van hulp en ondersteuning aangeboden.
Zo is er onder meer een wassalon,
een verzorgingsruimte, thuiszorgmateriaal om gratis te testen, …

Meer info: www.kortenberg.be/serviceflats-dry-coningen

Ook het sociale aspect is belangrijk. Er worden allerhande activiteiten georganiseerd zoals een filmnamiddag, uitstappen, bewonersvergadering, bingonamiddag, …

Voor meer info mag neemt u contact op met Geert Gevers via gezondheid-en-zorg@kortenberg.be of 02 755 23 10.
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Dienstencentrum
ETENTJE EN VERWENMOMENT VOOR VADERDAG
Naar aanleiding van Vaderdag vindt op dinsdag 12 juni een verwennamiddag plaats voor de heren die een maaltijd hebben genomen in het
Dorpsrestaurant.
Na de maaltijd krijgen zij een handenmassage, gezichtsmassage en
gezichtsverzorging aangeboden, alsook een cadeautje. De plaatsen zijn
beperkt, gelieve tijdig in te schrijven.
Praktisch
Dinsdag 12 juni van 13.30 tot 16 u.
Cafetaria GC Colomba
Prijs: 9 euro, 8,5 euro via domiciliëring
Inschrijven vóór 8 juni
via dienstencentrum@kortenberg.be
of 02 755 23 10

INFOSESSIE: DE NOTARIS:
HOE UZELF EN UW VERMOGEN BESCHERMEN ALS U HET NIET MEER ZELF KUNT
Een mensenleven is een opeenvolging van beslissingen. Sommige volwassenen kunnen die niet meer alleen nemen en moeten daarbij worden
geholpen. De nieuwe wet geeft de mogelijkheid om een betere bescherming op maat te ontwerpen, die zo weinig mogelijk ingrijpt in uw leven
en u zoveel mogelijk autonomie geeft. De voorkeur gaat daarbij uit naar
een regeling zonder tussenkomst van de rechter. De beschermde persoon
en zijn familie bepalen dus zelf mee hoe het beschermingsstatuut er zou
moeten uitzien. Bewindvoerders en vrederechters zullen nog meer rekening moeten houden met de mening van de beschermde persoon en/of
zijn vertrouwenspersoon.

Binnenkort is er een nieuwe wetgeving van kracht in verband met
bewindvoering. Notaris Mariens komt deze nieuwe regelgeving uitleggen.

Praktisch
Donderdag 21 juni van 13.30 tot 15.30 u.
Lokaal 0.4, Dienstencentrum in OC Berkenhof
Kosteloos
Inschrijven vóór 17 juni
via dienstencentrum@kortenberg.be
of 02 755 23 10
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DAG VAN DE MANTELZORGER
Op vrijdag 15 juni vindt van 14 tot 16 u. een gespreksgroep
plaats rond het thema ‘Verlies uzelf niet in de zorg, grenzen stellen
aan zorg’. Mantelzorgers hebben vaak nood aan hulp, een luisterend
oor en een hart onder de riem. Tijdens deze praatgroep wordt stilgestaan bij de vraag waarom we vaak verlegen zijn om hulp aan anderen te vragen. Hoe is het gesteld met onze innerlijke batterijen? In
hoeverre zijn ze nog opgeladen? Wat zijn de voordelen van het delen
van de zorg met anderen en het leren loslaten? Heel veel tips dus om
uzelf te versterken als mantelzorger.

De ‘Dag van de mantelzorger’ valt dit jaar op zaterdag 23 juni. Dit is de
langste dag van het jaar en deze dag staat symbool voor alle tijd die mantelzorgers – vaak de klok rond – investeren in zorg. Zorg dragen voor
iemand die belangrijk voor u is, lijkt voor veel mensen vanzelfsprekend. Zo
vanzelfsprekend dat het zorg dragen voor uw ouders of een zieke vriend
of vriendin kan uitgroeien tot een dagelijkse bezigheid die veel tijd van u
vraagt.

Deze gespreksgroep wordt begeleid door een medewerker van
S-Plus Mantelzorg.

U bent mantelzorger zonder dat u dit bij een officiële instantie hebt moeten aangeven. In Kortenberg zijn er ondertussen al 220 geregistreerde
mantelzorgers die de gemeentelijke mantelzorgpremie ontvangen.
Mensen die net als u zorgen voor zieke of oudere mensen, zodat deze zo
lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Ook later dit jaar zijn er nog activiteiten gepland om mantelzorgers te
ondersteunen. In juli, augustus en november vinden er mantelzorgercafés
plaats. In september zal er een infonamiddag plaatsvinden, en in oktober
en december zijn er praatgroepen gepland over specifieke thema’s. Alle
info hierover vindt u steeds in Zoeklicht.

Het Dienstencentrum van het Welzijnshuis biedt naast een mantelzorgpremie ook de nodige mantelzorgondersteuning aan. Zo wordt er in samenwerking met twee mantelzorgorganisaties (Samana en S-Plus) elke derde
vrijdag van de maand (van 14 tot 16 u.) een samenkomst met mantelzorgers georganiseerd in het Dienstencentrum. Enerzijds krijgen de mantelzorgers tijdens deze momenten de nodige info rond allerlei thema’s.
Anderzijds is er ook de ruimte voor mantelzorgers om hun verhaal te vertellen, om lotgenoten te ontmoeten, om elkaar te steunen en te begrijpen.

Hebt u vragen over de mantelzorgpremie, wenst u meer info over de mantelzorgondersteuning of over thuishulp, dan kunt u altijd vrijblijvend contact
nemen met Geert Gevers, centrumleider van het Dienstencentrum.

Deze activiteit vindt plaats in de Ontmoetingsruimte van het
Dienstencentrum in OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg. U
kunt kosteloos deelnemen aan deze namiddag.

Meer info
Dienstencentrum, OC Berkenhof,
Beekstraat 25 in Kortenberg
dienstencentrum@kortenberg.be
02 755 23 10
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Politie
MET VAKANTIE? VRAAG KOSTELOOS AFWEZIGHEIDSTOEZICHT AAN

Wat is afwezigheidstoezicht?
Tijdens uw afwezigheid kunt u kosteloos toezicht van de politie vragen. De
politie komt op onregelmatige tijdstippen bij uw woning langs, controleert of al uw deuren en ramen afgesloten zijn en let op mogelijke sporen
van inbraak. Meld uw periode van afwezigheid (van maximum één
maand) minstens 7 dagen op voorhand. Zorg voor een contactpersoon die
de politie eventueel kan bereiken tijdens uw afwezigheid.
Nog enkele tips
Sociale controle is niet te vervangen door politietoezicht! Vraag ook aan
uw buren, familie en/of vrienden om uw woning in de gaten houden.
Uiteraard kunt u zelf eenvoudige maatregelen nemen die het verschil kunnen maken:
• Sluit uw deuren en vergrendel ramen (ook op de eerste verdieping),
garagepoorten en keldergaten.
• Laat geen voorwerpen achter in uw tuin, zodat de dief geen gereedschap kan gebruiken als inbreekmateriaal.
• Berg juwelen, geld en waardepapieren op in een kluis of in de bank en
let erop dat aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen voorwerpen
zoals laptops, camera's enz. niet in het zicht liggen.
• Leg geen sleutel onder de deurmat of in een bloempot. De inbrekers
weten deze ook te vinden.
• Vraag aan een buur of andere vertrouwenspersoon om uw brievenbus
dagelijks leeg te maken, de rolluiken op en neer te laten, af en toe het
licht te laten branden ’s avonds of hun wagen te parkeren op uw oprit.
Zo geeft u het signaal dat er iemand thuis is en dat schrikt de inbreker
af.
• Laat zeker geen afwezigheidsbericht achter op de deur, op het antwoordapparaat of op sociale media zoals Facebook.
• U kunt sociale controle vergemakkelijken door de haag en planten laag
te houden en 's nachts een goede schrikverlichting te voorzien rond uw
woning.
• Maak voor uw vertrek foto’s van uw juwelen en maak een lijst van alle
diefstalgevoelige apparaten (denk maar aan een tablet, smartphone,
laptop, …) met vermelding van het merk, het type, de serienummer
en de IMEI-nummer. Na diefstal kunnen de voorwerpen dan geseind
worden door de politie.
Bij verdachte situaties, bel de politie via het noodnummer: 101!

Hoe aanvragen?
• Tijdens de openingsuren kunt u een aanvraagformulier invullen aan het
loket van onze politieburelen. De onthaalbediendes helpen u hier graag
bij.
• Online via www.policeonweb.be door in te loggen met uw identiteitskaart of token.
• Of via www.politieherko.be (klik op ‘vragen’ en ‘diefstalpreventie’).
Bezorg de politie het formulier via e-mail (pz.herko@police.belgium.
eu), via fax 016 85 34 01, deponeer het in de brievenbus van het politiehuis of geef het af aan het onthaal van het politiehuis tijdens de
openingsuren.
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SNELHEIDSMETINGEN APRIL
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in
bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij
de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor
het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen
over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen april
Straat

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

Toegelaten snelheid

Dorpelstraat (beide richtingen)
30 km/u.
2.716
Dorpelstraat (richting Vinkenlaan)
30 km/u.
1.593
Sijsjeslaan (richting Dorpelstraat)
50 km/u.
788
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.

V85*

% overtredingen

53 km/u.
46 km/u.
47 km/u.

73 %
51 %
17 %

In de straten waar in april snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 58 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders april
Straat

Vinkenlaan
Zavelstraat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

30 km/u.
50 km/u.

122
441

50,8 %
2%

Prikbord
PLANTJES ZOEKEN VERKOPERS
Van donderdag 13 tot en met zondag 16 september zullen ook dit jaar
weer vrijwilligers op meerdere locaties in Groot-Kortenberg (Kortenberg,
Meerbeek, Erps-Kwerps en Everberg) azalea's verkopen ten voordele van
Kom op tegen Kanker. Het enthousiaste team van 40 plantjesverkopers wil

uitbreiden en zoekt extra verkopers om samen op te komen tegen kanker
en voor hoop op een toekomst zonder kanker. Vrijwilligers kunnen zich
aanmelden op komoptegenkanker.kortenberg@hotmail.com. Bij voorbaat dank voor uw bereidwillige hulp.
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ZUINIG MET WATER OMSPRINGEN
Bron: De Watergroep

Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De
groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk
besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret.
Hier vindt u enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om
te springen.
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang
bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater,
een hoeveelheid water waarmee u drie keer kunt douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.
• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien.
Hierdoor breekt u de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig.
En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever één keer per
week een kwartier, dan elke dag vijf minuten: de planten zullen dieper
wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard
ook perfect met opgevangen regenwater.
• Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de
dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan
niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, want

de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken
en ze verschroeien.
• Besproei uw gazon niet. U zult merken dat het zich na een periode van
droogte sneller herstelt dan u dacht.
• Was uw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
• Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om
de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo hebt u ’s ochtends
opnieuw heerlijk fris leidingwater.

WORD VRIJWILLIGER BIJ TELE-ONTHAAL
Voor al wie worstelt met grote of kleine zorgen, Tele-Onthaal luistert. Gratis,
anoniem, 24/7 telefonisch bereikbaar via het noodnummer 106 alsook
elke avond en woensdag- en zondagnamiddag online via chat. TeleOnthaal geeft twee keer per jaar een opleiding aan geïnteresseerde

kandidaat-vrijwilligers in Vlaams-Brabant en Brussel. In het najaar van
2018 start de opleiding op zaterdag 13 oktober in Leuven en/of Brussel.
Na een stevige basisopleiding, geeft Tele-Onthaal nieuwe vrijwilligers alle
tijd om te groeien in hun taak. Permanente ondersteuning en vorming
wordt gegeven door beroepskrachten, zowel individueel als in groep.
Vrijwilligers bij Tele-Onthaal vergroten zonder twijfel hun (gespreks)vaardigheden en groeien absoluut als persoon. Een zinvol en vitaal engagement als geen ander.
Meer info:
Tele-Onthaal Vlaams Brabant en Brussel:
www.tele-onthaal.be
www.tele-onthaal.be/over-tele-onthaal/vlaamsbrabantbrussel
Neem vrijblijvend contact met het secretariaat van Tele-Onthaal VlaamsBrabant en Brussel:
02 511 86 63 / brussel@tele-onthaal.be (Brussel)
016 23 97 56 / leuven@tele-onthaal.be (Leuven)
Meld u online aan als vrijwilliger: www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger
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O p zondag 15 april werd het Avonturenpad De Rotte Gaten in Meerbeek officieel geopend. Heel wat enthousiastelingen maakten er voor het eerst kennis
met de natuurlijke spelelementen en konden spelenderwijs, onder een prachtige lentezon, genieten in, op en rond één van de mooiste plekjes natuur van
de gemeente.
Het seniorenlentefeest op dinsdag 17 april was weer een groot succes. Zoals steeds werd het feest georganiseerd door de gemeentelijke adviesraad voor
senioren samen met het gemeentebestuur. De aanwezigen genoten van de wervelende show met Ivann en Nadia. Aansluitend kon er nog gedanst worden
op de muziek van de livemuzikanten Duo Melodie, te zien op de foto. Noteer alvast dat het winterfeest zal plaatsvinden op dinsdag 13 november om
14.30 u.!
Tijdens de zonovergoten Erfgoeddag op zondag 22 april konden geïnteresseerden terecht in het Erfgoedhuis voor de tentoonstelling ‘Kiezen voor ...’
Daarnaast konden zij genieten van wat verfrissing in de prachtige tuin vol lentebloesems.

Streekproducten
HEMELSE CHOCOLADE UIT MEERBEEK
Dat Vlaams-Brabant rijk is aan streekproducten is niet gelogen: naast
verse producten zoals grondwitloof, druiven, appels, … zijn er ook tal
van andere producten zoals snoepjes, confituren, chocolade, honingsoorten, bieren, wijnen, en ga zo maar door. Streekproducten kennen succes dankzij hun authentieke smaak en kwaliteit. Iedereen lust immers
wel een puur en vers product, ambachtelijk en met liefde gemaakt.
Bovendien verkleint het gebruik van streekproducten onze ecologische
voetafdruk. De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant promoot en ondersteunt de beste streekeigen producten uit de provincie met het label
‘Straffe Streek’. Ook Kortenberg heeft een groot aanbod aan streekproducten met dit label. Op regelmatige basis willen we u in Zoeklicht laten
kennismaken met de Straffe Streek-producten uit onze gemeente.
Chocolatier Reen Sweets & Treats, een chocolade-atelier en winkel uit
Meerbeek, is lid van Straffe Streek (streekproducten Vlaams-Brabant) dat
naast ambachtelijke signatuurpralines ook maandelijks zorgt voor verse
‘macarons de Paris’. Daarnaast zijn ook de workshops chocolade maken,
de workshops macarons, maar ook de webshop bijzonder populair.
Recent won Reen twee keer brons op de derde Belgische editie van de
‘International Chocolate Awards’ in Brussel. Belgische artisanale chocolatiers werden er uitgenodigd en stelden één of meerdere van hun specialiteiten voor, verspreid over verschillende reeksen. Reen diende drie

Foto: Luk Collet

APRIL IN BEELD

14

pralines in en wilde graag weten hoe ze stond ten opzichte van de rocksterren uit het Belgische chocoladegebeuren. De verrassing was voor Reen
dan ook groot toen twee van de drie inzendingen meteen in de prijzen
vielen. Prijsbeesten waren de lavendelpraline en de praline met de verse
munt. De jury was onder de indruk van de frisse en vooral evenwichtige
smaken.
Meer info: www.reen.be

Zoeklicht · Kortenberg
juni 2018

15

in Kortenberg
(Dienst Cultuur i.s.m. Archeologische
Werkgroep Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

BEGELEIDE WANDELING: PROEVEN
VAN 10.000 JAAR GESCHIEDENIS OP
EN ROND DE EVERBERG

Onderzoek uitgevoerd door de Archeologische Werkgroep Kortenberg op
en rond de Everberg ontrafelde 10.000 jaar geschiedenis van deze plek.
Prehistorische jagers/verzamelaars, neolithische boeren, Romeinse villabewoners, middeleeuwse dames en heren, ... allemaal zijn ze hier voorbij
gegaan en hebben sporen nagelaten. Tijdens een wandeling, begeleid door
Walter Sevenants, leer je deze herkennen in het landschap. Kom proeven
van al het moois dat de Everberg te bieden had, en nog steeds heeft!
Zaterdag 2 juni van 10 tot 12 u.
Vertrek aan speelweide De Costerstraat, Everberg
Kosteloos
Meer info en inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
voor 30 mei

(De Bib))
GEMEENTEBESTUUR

BOEKENVERKOOP IN DE BIB

Ben je op zoek naar vakantielectuur? Dan moet je beslist eens langskomen
in de Bib. Van zaterdag 23 juni tot en met zaterdag 30 juni vindt
namelijk een boekenverkoop plaats. Iedereen, jong of oud, kan er wat naar
zijn of haar gading vinden. De Bib biedt fictie, non-fictie, cd’s, dvd’s en strips
aan tegen messcherpe prijzen. Kom snuisteren tijdens de openingsuren van
de Bib!
Van zaterdag 23 juni tot zaterdag 30 juni,
tijdens de openingsuren van de Bib
Bibliotheek Kortenberg
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

‘HERBOREN:
HIER KOMT EEN
NIEUWE BELG’

Lezing met Majd Khalifeh
Veertien jaar geleden kwam Majd Khalifeh (°1983) aan in België, op zoek
naar een identiteit. Hij was op de vlucht voor het regime in Damascus,
Syrië, waar hij als staatloze Palestijn na vele omzwervingen was beland.
Die dag had het goedkoopste vliegticket bestemming Brussel. Zo simpel
kan het zijn.
Een verhaal zoals dat van vele andere vluchtelingen die de laatste jaren de
oversteek maken naar de Europese Unie. Wie zijn doel bereikt wordt ‘herboren’ in een nieuwe maatschappij waar hij of zij amper iets van af weet.
Zo was het ook bij Majd Khalifeh: zijn eigen taal, cultuur en kennis leken
plots verdampt. Zijn complexe eigenheid was teruggebracht tot één
woord: ‘vluchteling’. Hij voelde zich een hulpeloze baby die zijn weg nog
moest zoeken in een nieuwe wereld. Het enige wat hij kon, was doorgaan.
In deze lezing (gebaseerd op zijn gelijknamige boek ‘Herboren’) neemt
Majd je mee op sleeptouw doorheen de verschillende stappen van zijn
eigen zoektocht: van nieuwkomer tot actieve burger. Een uitzonderlijk
verhaal, waaraan niet alleen vluchtelingen en nieuwe Belgen, maar álle
Belgen een boodschap hebben.
Majd Khalifeh werkt als onderzoeksjournalist voor de VRT. Hij scoorde al
meerdere exclusieve verhalen: zo was hij de eerste Europese journalist die
een interview kreeg met de vader van de terrorist die verantwoordelijk
was voor de aanslag in Nice, Frankrijk. Hij spreekt vier talen: Arabisch,
Nederlands, Engels en Frans.
Donderdag 21 juni 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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ZOMER OP STELTEN
GEMEENTEBESTUUR

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.
Met een uitgebreid en gevarieerd programma, verspreid over negen
weken zalige zomer, is er voor ieder wat wils.

V.U.: Chris Taes, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, 2018
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VRIJDAG 29 JUNI:
KORTENBERG ZINGT!
Smeer die stembanden alvast in en schraap je keel, want de zomer gaat muzikaal van start met een heuse Kortenberg zingt! Oeroude Vlaamse klassiekers
worden onder het stof vandaan gehaald om samen met enkele huidige hits ten
berde gebracht te worden. Het anders zo rustige dorpsplein in Everberg zal
eenmalig omgetoverd worden tot een gezellig en groots zangoord. De dienst
Vrije Tijd nodigt je uit om vanavond letterlijk veel noten op je zang te hebben!
• Vrijdag 29 juni van 20 tot 24 u.
• Dorpsplein Everberg, Annonciadenstraat, Everberg
• Kosteloos
• Kom bij voorkeur te voet of met de fiets
• Meer info: https://zomeropstelten.kortenberg.be

ZATERDAG 30 JUNI:
SPEL ZONDER GRENZEN

ZATERDAG 30 JUNI:
ZOMERBAR

Heb je zin in een gezonde portie sport, spel en competitie? Dan is het‘spel zonder grenzen’ zeker iets voor jou! Zoek minimum 6 en maximum 8 vrienden,
familieleden of buren bij elkaar en vorm samen een ploeg. Bereid je voor op de
strijd van het jaar en zet alles op alles in de competitie: zaklopen, hindernissenparcours of skilattenloop; het is slechts een kleine greep uit het aanbod.
Klim, klauter, spring, vecht, loop en ga de strijd aan! Een ideale activiteit voor de
sportieve en/of recreatieve Kortenbergenaar!
• Zaterdag 30 juni van 14 tot 16 u.
• Voetbalterreinen Kortenberg, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
• 10 euro per ploeg, sociaal tarief met vrijetijdspas
• 6 tot 8 deelnemers per ploeg, deelname spelers vanaf geboortejaar 2002
• Parkeren kan op de parking aan GC Colomba, aan OC Berkenhof of
in de straten rondom. Kom bij voorkeur te voet of met de fiets
• Meer info, deelnamereglement en inschrijvingsformulier:
https://zomeropstelten.kortenberg.be

Wat is er gezelliger dan ontspannen en onder familie en vrienden op een
zomers terrasje een glas te heffen, temidden de idyllische en groene omgeving
van het Park van de Oude Abdij? Niet veel, toch?! Vanaf 16 u. kan er daarom
volop genoten worden in en rond de zomerbar. Verfrissende drankjes met
(hopelijk) veel zon vormen het ideale decor voor een aangename, rustige
namiddag in het park op stelten. Gezelligheid troef!
• Zaterdag 30 juni vanaf 13.30 u.
• Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
• Vrij toegankelijk
• Parkeren kan op de parking aan GC Colomba, aan OC Berkenhof of
in de straten rondom. Kom bij voorkeur te voet of met de fiets
• Meer info: https://zomeropstelten.kortenberg.be
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ZATERDAG 30 JUNI:
DE LANGSTE TAFEL

ZONDAG 1 JULI:
KORTENBERG FEEST!

Tijdens de Zomer op stelten moet natuurlijk ook de innerlijke mens versterkt
worden. Iedereen die wil, kan komen genieten van een lekkere, feestelijke
maaltijd. Aan de langste tafel kan je proeven van gerechten zoals pizza en paella.
Ook kinderen komen niets tekort en zullen hun tanden kunnen zetten in een
overheerlijke hamburger. Niet overtuigd? Proef dan zeker de lekkere drankjes in de
zomerbar.
• Zaterdag 30 juni van 18.30 tot 20.30 u.
• Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
• 15 euro volwassenen, 10 euro kinderen onder de 10 jaar
(1 drankje inbegrepen), sociaal tarief met vrijetijdspas
• Parkeren kan op de parking aan GC Colomba, aan OC Berkenhof of
in de straten rondom. Kom bij voorkeur te voet of met de fiets
• Meer info en inschrijvingsformulier: https://zomeropstelten.kortenberg.be

Het einde van het startweekend van Zomer op stelten wordt uiteraard in stijl
gevierd. Op zondag vindt als kers op de taart‘Kortenberg Feest!’plaats, het jaarlijkse circus- en straattheaterfestival, dat zeker garant staat voor heel wat sfeervolle animatie. Straffe acts, optredens van onze Kortenbergse verenigingen,
attracties voor groot en klein, ... En of het gegarandeerd een boeiende en plezierige namiddag wordt! Om de honger en dorst te lenigen bieden de
Kortenbergse verenigingen verschillende lekkere natjes en snoeperijen aan.
Kom het mooie aanbod dus zeker ontdekken!
• Zondag 1 juli van 13 tot 17 u.
• Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
• Kosteloos
• Parkeren kan op de parking aan GC Colomba, aan OC Berkenhof of
in de straten rondom
• Meer info: https://zomeropstelten.kortenberg.be

ZATERDAG 30 JUNI:
CAMPING KORTENBERG
Schuilt er een echte avonturier in jou? En ben je er niet vies van om een nachtje
in een tent door te brengen? Prima! Maak gebruik van de unieke én eenmalige
Camping Kortenberg! Zet je eigen tent op, rol je slaapzak uit en ga een feeërieke nacht tegemoet in de mooie omgeving van het park. Voor de echte gezelligheidsmensen worden er zes patrouilletenten voor telkens acht personen
aangeboden. Trommel je vrienden of gezins- en familieleden op en reserveer
één van de zes familietenten. Voordat je de ogen sluit, kan je eerst nog genieten
van onder meer een partijtje minigolf of een gezellige zangstonde rond een
vuurtje… het kan allemaal op Camping Kortenberg!
Tenten opzetten en je klaarmaken voor de nacht kan vanaf 16.30 u. Tussen
16.30 en 17.30 u. is het toegestaan om het terrein met de wagen te betreden
om materiaal uit te laden.
Camping Kortenberg afsluiten, gebeurt met een lekker ontbijt, eveneens in het
heerlijke Park van de Oude Abdij.
Inpakken en materiaal in de wagen laden kan tussen 10 en 11 u.
• Van zaterdag 30 juni vanaf 16.30 u. tot zondag 1 juli tot 11 u.
• Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
• 20 euro volwassenen, 15 euro kinderen (inclusief campingplaats (geen tent),
avondmaal Langste Tafel, avondanimatie en ontbijt), sociaal tarief met vrijetijdspas
• Parkeren kan op de parking aan GC Colomba, aan OC Berkenhof of in de
straten rondom
• Meer info, kampeerreglement en inschrijvingsformulier:
https://zomeropstelten.kortenberg.be

ALGEMENE PRAKTISCHE INFO
FEESTWEEKEND 29-30 JUNI EN 1 JULI
Inschrijven voor Zomer op stelten – of specifieke onderdelen hiervan
– doe je via de inschrijvingsformulieren op de webstek
https://zomeropstelten.kortenberg.be.
Stel zelf je programma samen en geniet zo op maat van jezelf en/of
je gezin van een overheerlijk zomers weekend.
Inschrijven voor alle activiteiten kan tot en met zaterdag 16 juni.
Meer info: https://zomeropstelten.kortenberg.be,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Zomer op stelten is een groot project. Grote projecten vragen vele
helpende handen. Heb je daarom zin om individueel of samen met
je vereniging mee je schouders onder dit project te zetten? Meld je
dan aan als vrijwilliger.
Je kan zelf bepalen op welke dagen je een handje uit de mouwen wil
komen steken, welke taken je voor je rekening wil nemen en met
hoeveel personen.
In ruil krijg je een kleine vergoeding (5 euro/u./persoon) en immense
dankbaarheid van het gemeentebestuur en van alle mede-inwoners
die van het aanbod van Zomer op stelten zullen genieten.
Heb je zin om de Zomer op wieltjes te laten verlopen? Aarzel niet en
schrijf je in als vrijwilliger.
Meer info en inschrijvingsformulier:
https://zomeropstelten.kortenberg.be
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(Jeugddienst)
GEMEENTEBESTUUR

(De Bib)

ZAPFEST

GEMEENTEBESTUUR

Klaar om je dansbeentjes onder het stof vandaan te halen? Kom dan het
einde van de examens en de start van de zomer mee vieren op de vierde
editie van ZAPfest! Optredens, workshops, dj’s, animaties, lekkere hapjes en
drankjes staan op jou te wachten! Neem al je coole vrienden mee, dress to
impress en kom YOLO-style mee een feestje bouwen! De beats en de ambiance wachten op jou! Be there or be square!
Woensdag 27 juni van 19 tot 23 u.
Scoutslokalen Kortenberg
Jongeren tussen 12 en 15 jaar
Kosteloos - Drank en frietjes
tegen democratische prijzen

DIGIDOKTER: DIGITALE MUZIEK

Je trekt je dansschoenen aan en duikt in de wereld van de digitale muziek,
van mp3’s, iTunes, podcasts, digitale radiokanalen, Spotify, Deezer,
Soundcloud en Shazam. Je leert hoe je digitale muziek kan kopen, of er kosteloos naar kan luisteren via online tools. Je werpt ook een blik op enkele
handige websteks en apps voor je tablet of smartphone.
Na de infosessie staat digidokter-van-dienst Ilse Depré van BIBidee je bij met
al je smartphone- en tabletvragen.
Zaterdag 30 juni 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

(Dienst Vrije Tijd)

2000 KM FIETSPLEZIER OP HET VERNIEUWDE FIETSNETWERK VLAAMS-BRABANT!
GEMEENTEBESTUUR

Het fietsnetwerk Vlaams-Brabant was er al, maar is helemaal vernieuwd
met extra trajecten en knooppunten. Het sluit nu ook aan op de
RAVelroutes die heel Wallonië doorkruisen, op de fietskaarten van de
aangrenzende provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg en
Waals-Brabant en de wandel- en fietstrajecten langs de mooiste parken
en natuurzones van Brussel.
Teken je route uit en noteer de nummers van de knooppunten waar je
langskomt. Daarna volg je met de fiets gewoon de route van nummer tot
nummer, dus van knooppunt tot knooppunt, door de wegwijzers te volgen. Je kan zo eindeloos combineren en genieten van 2000 km fietsplezier.
De nieuwe fietskaart is voor 7 euro te koop aan de UiTbalie in de Bib.
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(De Bib i.s.m. Welzijnshuis)
GEMEENTEBESTUUR

ONDERZOEK BOEK AAN HUIS: DOE JE MEE?
Boek aan Huis wil mensen die niet zelfstandig tot in de Bib kunnen
komen, toch aan het lezen houden door boeken, tijdschriften, films of
andere leuke materialen uit de Bib aan huis te leveren. Het is een project
dat in sommige bibliotheken zoals Leuven reeds werd opgestart.
Nu wil de Bib van Kortenberg samen met het Welzijnshuis via een korte
vragenlijst onderzoeken of er in Kortenberg eventueel interesse zou
bestaan in deze dienst.
Heb jij zelf interesse of ken jij iemand die interesse zou hebben om deel te
nemen aan het onderzoek? Neem dan contact op met de UiTbalie. Een
medewerker stelt jou heel kort enkele vragen of komt bij je langs.
Bellen kan tijdens de volgende uren:
Maandag van 9 tot 12 u. en van 16 tot 19 u.
Dinsdag van 9 tot 12u.
Woensdag van 9 tot 19 u.
Donderdag van 9 tot 12 u.
Vrijdag van 9 tot 19 u.
Meer info:
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(vtbKultuur)

TOM FRANTZEN:
BEELDENROUTE EN BEZOEK BEELDENTUIN
Tom Frantzen woont en werkt in Duisburg, een dorpje nabij Tervuren. Dat
resulteerde in twee grote kunstwerken nabij het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika: ‘The Congo, I presume’, zowel een eerbetoon aan als een
commentaar op Leopold II en zijn Congopolitiek met olifanten als opvallend element en ingehuldigd in 1997, toen het precies een eeuw geleden
was dat hier de Koloniale Tentoonstelling plaatsvond, waarvoor destijds
het paleisachtige museumgebouw is opgetrokken, en ‘De Bandundu
Water Jazz Band’, een fontein met Afrikaanse dieren, die sinds 2005 een
rotonde van de Tervurenlaan animeert.
In 2015 presenteert Frantzen een driedelig werk rond de Brusselse
Kapellekerk, waar Pieter Bruegel de Oude is gehuwd en ligt begraven.
Naast een schilderende Pieter zijn er een rijstpap etend duiveltje uit
Bruegels schilderij Dulle Griet en een groep met ezel, deugniet en meisje,
geïnspireerd op ‘De ezel op school’, een tekening van Bruegel.
In zijn thuisbasis aan de Duisburgse Waaienberg 17 bouwt Tom Frantzen
aan zijn eigen biotoop, ‘De paden van de Chatmikaze’, een beeldentuin in
volle natuur waar zijn veelzijdige eigenheid ten volle kan openbloeien.

Zaterdag 2 juni van 9 tot 18 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
51 euro, 64 euro leden
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66
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(vzw Crisis)

(GO! basisschool Hertog Jan)

BIERSTREKEN

GO! BASISSCHOOL HERTOG JAN VIERT FEEST EN
OPENT ZIJN DEUREN!

Naar jaarlijkse traditie organiseert vzw Crisis op zaterdag 2 juni reeds de
zevende keer een avond vol vertier en bier: de ‘Bierstreken’. Dit gebeuren
zal plaatsvinden in feestzaal Lindehof te Erps-Kwerps. Helaas is inschrijven voor de bbq niet meer mogelijk, maar vanaf 16 u. ben je welkom om
mee te komen genieten van de gezellige sfeer en een heerlijk streekbiertje. In de loop van de avond wordt de nieuwe affiche onthuld van het
Crisisfestival 2018, gevolgd door een swingend optreden. Hou ook alvast
zaterdag 14 juli vrij, want dan viert Crisisfestival zijn 10de editie!

Op het schoolfeest ben je vanaf 12 u.
welkom om te smullen van lekkere hamburgers recht van bij de lokale boer, ’t
Silsomhof. Tevens sluit je samen met de
school het jaarthema ‘Een (h)eerlijke
wereld’ af met een mooie voorstelling
van de kinderen. Elke klas presenteert
een land waarrond ze tijdens
het schooljaar verschillende
periodes werkte. Ook voorziet
de school haar bezoekers van
heerlijke zelfgemaakte desserts van landen waarmee
België eerlijke handel voert. Na
de optredens word je getrakteerd op leuke randanimatie.
Zaterdag 2 juni van 12 tot 22 u.
GO! basisschool Hertog Jan,
Kerkhoflaan 28, Kortenberg
Kosteloos
Meer info: bs.kortenberg@g-o.be

Zaterdag 2 juni vanaf 16 u.
Kosteloos
Feestzaal Lindehof, Peperstraat 44, Erps-Kwerps
Meer info: https://www.crisisfestival.be/ of
https://www.facebook.com/crisisfestival

(Turnkring DKS Meerbeek)

KIP- EN RIBFESTIJN
(Groove Hall)

SPETTEREND EINDCONCERT
GROOVE HALL
Op zaterdag 2 juni geven de cursisten van Groove Hall hun traditioneel
eindconcert. Er zullen meer dan 40 muzikanten het beste van zichzelf
geven en dit onder de vakkundige en professionele ondersteuning van
hun begeleiders. Het feest vindt plaats in GC Colomba, Kortenberg. De
eerste noten worden om 19 u. verwacht. De deuren staan open vanaf 18
u. Voor de hongerige magen zijn er de fantastische ‘Groove Burgers’ en
warme Luikse wafels. Geniet ook van lekkere frisse cava. Allen daarheen!
Zaterdag 2 juni vanaf 18 u.
GC Colomba
8 euro, 6 euro VVK
Tickets te verkrijgen via de UiTbalie in de Bib
Meer info: info@groovehall.be of 0477 31 40 35

Op zaterdag 2 juni organiseert Turnkring DKS Meerbeek zijn tweejaarlijks Kip- en Ribfestijn. Kom mee smullen van een lekkere braadkip of ribbetjes rechtstreeks van 't spit met een keuze aan verschillende sausjes en
frietjes. Iedereen welkom vanaf 17 u. in OC Atrium te Meerbeek.

Zaterdag 2 juni vanaf 17 u.
OC Atrium
Meer info: Turnkringdks@gmail.com of 0496 21 77 88
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(vtbKultuur)

(Femma Kortenberg)

MUZIKALE STRELINGEN: EEN OCHTEND VOL
KAMERMUZIEK, APERITIEFCONCERT MET
NIEUW TOPTALENT

DAGUITSTAP NAAR GOUDA (NEDERLAND)

Een exclusieve samenwerking met LUCA School of Arts,
campus Lemmens Leuven
De Kamermuziekochtend in Kortenberg
loopt parallel met het
gegeven van de
‘kamermuziekavonden’ op LUCA campus Lemmens, die in 2009 ontstonden op initiatief van
Christel Kessels. Het gaat jaarlijks om een zestal concerten waarin studenten hun kamermuziekrepertoire met het publiek kunnen delen. Op deze
avonden krijgen de luisteraars prachtige bladzijden uit het kamermuziekrepertoire in de meest diverse bezettingen te horen. Dankzij het enthousiasme van studenten en docenten groeiden de Kamermuziekavonden uit
tot een vaste waarde binnen de Lemmens-concertreeks. Voor de studenten en docenten is het een ontzettende meerwaarde dat ze dit concert ook
buiten de muren van het Lemmens kunnen brengen, meer bepaald in de
Oude Abdij van Kortenberg. De plaatsen zijn niet genummerd.
Je kan ook (vooraf) inschrijven voor een eenvoudige lunch (voor-, hoofden nagerecht) na het concert, in het restaurant van de Oude Abdij voor
15 euro.

Zondag 3 juni 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

Gouda is een prachtige historische stad, ontstaan in de Middeleeuwen,
waar de Gouwe en de Hollandse IJssel samenvloeien. De stad is natuurlijk
beroemd voor haar Goudse kaas, maar ook kaarsen, pijpen en stroopwafels zijn Goudse bekende producten. Bij aankomst geniet je van een koffie/thee met stroopwafel. Daarna start je met een cultuurhistorische
wandeling onder begeleiding van een gids. ‘s Middags lunch je in het
prachtige museumcafé van de Goudse Waag dat je in de namiddag
bezoekt. Vervolgens heb je even vrije tijd om verder te kuieren, te genieten, te winkelen, iets te drinken. Om 18 u. keer je met de bus huiswaarts.
De aankomst is voorzien om 20 u.

Dinsdag 12 juni
55 euro (inclusief bus, gids, koffie en lunch)
Betaling ten laatste op 2 juni op rekeningnummer
BE11 7343 4922 3348
Meer info en inschrijven:
femma.kortenberg@gmail.com of 0468 32 22 19
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(Curieus Kortenberg)

(Curieus Kortenberg)

VAN PITTORESK NAAR ONDERGRONDS:
MAASTRICHT

BARBECUE VOOR HET 20-JARIG BESTAAN

De jaarlijkse uitstap 'buiten de grenzen' brengt je dit keer naar Maastricht
in Nederland. Deze historische stad heeft een aantrekkelijk historisch centrum, aangenaam om in te wandelen en rijk aan mooie plekjes en gebouwen. Maar Maastricht ligt ook aan de Maas en heeft ook meerdere merkwaardige mergelgrotten. Je bezoekt het centrum, maakt een rondvaart en
verkent de grotten; dit steeds onder deskundige begeleiding van plaatselijke gidsen.
Tijdig inschrijven is de boodschap!

Zaterdag 16 juni van 8 tot 20 u.
Vertrek aan OC Berkenhof
75 euro, 65 euro leden.
Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven voor 6 juni
Meer info en inschrijven:
curieus.secretariaat@telenet.be

Jaks !
(Scoutsvrienden Scouts & Gidsen Kortenberg)

BIER ZOEKT BUIK VI
Na een geweldige jubileumeditie brengen de Scoutsvrienden je dit
jaar wederom een smaakvolle trappistenavond.
Naar goede gewoonte worden de lekkerste trappisten ter wereld
geschonken, samen met verschillende authentieke hapjes en dit
overgoten met livemuziek.
Kortom, een avond vol sfeer en gezelligheid die je niet mag missen!
Iedereen van harte welkom op zaterdag 9 juni vanaf 19.30 u. aan
de Scoutslokalen in Kortenberg.

Op zaterdag 16 juni van 17 tot 22 u. vindt de jaarlijkse BBQ van de
Centaurmenners en -ruiters plaats. Zij verwelkomen jullie in de Klein
Vilvoordestraat 16 te Meerbeek. Er worden zelfs rondritjes met de koets
aangeboden!
Kaarten te verkrijgen bij de leden aan 3 euro, die in mindering worden
gebracht aan de kassa.

Zaterdag 16 juni van 17 tot 22 u.
Klein Vilvoordestraat 16, Meerbeek
18 euro
Meer info en inschrijven:
1hoorn@telenet.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 31/05
van 17:30 tot 20:00

Voorstelling brochure
'Van land naar klant, korte
keten in Kortenberg' en
kennismaking met lokale
producenten

Dienst Milieu

De Buurderij,
Annonciadenstraat 21,
Everberg

Kosteloos

Van vrij 01/06/18
tot vrij 29/06/18

Studeren in de Bib

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Vrij 01/06/18
van 20:00 tot 23:00

Culinaire wijnavond:
5 gangen Spaanse
gerechtjes, begeleid
door 6 goede wijnen

vtbKultuur Kortenberg

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

Za 02/06/18
van 09:00 tot 18:00

Beeldhouwer Tom Frantzen: vtbKultuur Kortenberg
beeldenroute en bezoek
beeldentuin

Vertrek OC Berkenhof

€ 51, € 46 leden, € 1 korting VVK,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Za 02/06/18
van 10:00 tot 12:00

Archeologiedagen: Begeleide Cultuurdienst i.s.m.
wandeling: proeven van
Archeologische
10.000 jaar geschiedenis op Werkgroep Kortenberg
en rond de Everberg

Speelweide De Costerstraat,
Everberg

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

Za 02/06/18
van 12:00 tot 22:00

GO! basisschool Hertog Jan
viert feest en opent zijn
deuren!

GO! basisschool
Hertog Jan

GO! basisschool Hertog Jan,
Kerkhoflaan 28, Kortenberg

Kosteloos, bs.kortenberg@g-o.be

Za 02/06/18
om 16:00

Bierstreken 2018

vzw Crisis

Feestzaal Lindehof,
Peperstraat 44, Erps-Kwerps

Kosteloos, https://www.crisisfestival.be/ of
https://www.facebook.com/crisisfestival

Za 02/06/18
van 17:00 tot 23:59

Kip- en ribfestijn

Turnkring DKS

OC Atrium

Turnkringdks@gmail.com, 0496 21 77 88

Za 02/06/18 om 18:00

Spetterend eindconcert

Groove Hall

GC Colomba

€ 8, € 6 VVK, info@groovehall.be

Zo 03/06/18
van 10:30 tot 12:30

Muzikale Strelingen: een
ochtend vol kamermuziek,
aperitiefconcert met nieuw
talent

vtbKultuur Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

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

Zo 03/06/18
van 11:00 tot 16:00

Bezoek een lokale imker

Dienst Milieu

Everberg, exacte adres wordt
meegedeeld bij inschrijving

Kosteloos

Zo 03/06/18
van 14:00 tot 16:30

Repair Café

Repair Café Kortenberg

CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg

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

Ma 04/06/18, 11/06/18,
18/06/18 en 25/06/18
van 13:45 tot 16:00

Wandelen

55plus Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos, 0477 92 94 17,
http://www.55pluskortenberg.be

Ma 04/06/18, 11/06/18,
18/06/18 en 25/06/18
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg wandelt!

KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

Kosteloos, 02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com,
http://www.kvlv-everberg.be
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Ma 04/06/18, 11/06/18 en Yogalessen
18/06/18 van 19:30 tot 21:35

Yogaclub Erps-Kwerps

Turnzaal De Klimop

€ 25, 02 759 46 41

Ma 04/06/18
van 19:30 tot 22:00

Kookles demo 'Italiaans'

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat 23,
Everberg

€ 6, € 3 leden, 02 759 31 72,
kvlveverberg@gmail.com,
http://kvlv-everberg.be

Di 05/06/18, do 07/06/18,
di 12/06/18, do 14/06/18,
di 19/06/18, do 21/06/18,
di 26/06/18 en do 29/06/18
van 14:00 tot 16:00

Breicafé

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

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

Woe 06/06/18
van 14:00 tot 15:00

Vertelmomenten in de Bib:
we pakken in

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 20 80

Do 07/06/18
van 13:30 tot 16:30

Hobbyclub

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat 23,
Everberg

Kosteloos, 02 759 39 81,
kvlveverberg@gmail.com,
http://kvlv-everberg.be

Do 07/06/18
van 20:00 tot 22:00

Plant een klimplant

Dienst Milieu

OC Oud Gemeentehuis

Kosteloos, milieu@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

Vrij 08/06/18, 15/06/18,
21/06/18 en 29/06/18
van 13:00 tot 15:00

Café Combinne

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

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

Za 09/06/18
vom 19:30

Bier zoekt Buik VI

Scoutsvrienden
Scouts&Gidsen
Kortenberg

Scoutslokalen Kortenberg,
Colombastraat 33, Kortenberg

https://www.scoutskortenberg.be/

Zo 10/06/18
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Kortenberg

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrekplaats
Dr. V. De Walsplein

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

Di 12/06/18
van 07:30 tot 20:00

Daguitstap naar Gouda,
Nederland

Femma Kortenberg

Vertrekplaats
Dr. V. De Walsplein

€ 55, betaling ten laatste op 2 juni op
rekeningnummer BE11 7343 4922 3348,
femma.kortenberg@gmail.com of 0468 32 22 19

Di 12/06/18
van 13:30 tot 16:00

Etentje en verwenmoment
voor Vaderdag

Dienstencentrum
Kortenberg

GC Colomba

€ 8,50, € 9 kassa, dienstencentrum@kortenberg.be,
http://www.welzijnshuiskortenberg.be of
0491 99 62 24

Woe 13/06/18

Regiowandeling Relst,
Kampenhout

Gidsenbond Dijleland

Sint-Jozefskerk, Hutstraat,
Kampenhout

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

Woe 13/06/18
van 18:00 tot 20:30

Bloedinzameling

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

nelly_410@hotmail.com,
http://kortenberg.rodekruis.be

Vrij 15/06/18
van 14:00 tot 16:00

Mantelzorg gespreksgroep: Dienstencentrum
Verlies uzelf niet in de zorg, Kortenberg
grenzen stellen aan zorg

OC Berkenhof

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
http://www.welzijnshuiskortenberg.be of
0491 99 62 24

Za 16/06/18
van 08:00 tot 20:00

Van pittoresk naar
ondergronds: Maastricht!

Vertrek aan OC Berkenhof

€ 75, € 65 leden, sociaal tarief met vrijetijdspas,
curieus.secretariaat@telenet.be

Za 16/06/18
van 14:00 tot 14:00

Zomerkermis te Erps 2018

Dorpsplein Erps

www.kortenberg.be

Za 16/06/18
van 17:00 tot 22:00

Barbecue voor het 20-jarig
bestaan

Centaurmenners
- Centaurruiters

Klein Vilvoordestraat 16,
Meerbeek

€ 18, 1hoorn@telenet.be, 0495 52 59 72

Za 16/06/18
van 06:40 tot 20:00

Daguitstap Utrecht,
100 jaar De Stijl

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek autocar aan OC
Berkenhof

€ 65, € 59 leden, € 1 korting VVK,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Curieus Kortenberg
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Zo 17/06/18
van 08:30 tot 17:30

Dagtocht 20 km te Raeren

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrekplaats
Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, www.witlooftrekkers.be,
02 759 54 64 0495 90 59 41

Zo 17/06/18

Aquart. Kunst in, om, rond,
over, met, op, onder, van,
voor, tegen... water

vtbKultuur Kortenberg

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 51, € 46 leden, € 1 korting VVK,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Do 21/06/18
van 13:30 tot 15:30

Infosessie: De notaris: hoe
uzelf en uw vermogen
beschermen als u het niet
meer zelf kunt

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be,
http://www.welzijnshuiskortenberg.be of
0491 99 62 24

Do 21/06/18
van 20:00 tot 22:00

Herboren: hier komt een
nieuwe Belg. Lezing met
Majd Khalifeh

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Vrij 22/06/18
van 20:00 tot 22:00

Crea club 'macramé'

KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

Kosteloos, 0478 38 74 13, kvlveverberg@gmail.com,
http://kvlv-everberg.be

Van za 23/06/18 tot za
30/06/18

Boekenverkoop in de Bib

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

Zo 24/06/18
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Sterrebeek

Wandelclub
Witlooftrekkers

Vertrekplaats
Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, www.witlooftrekkers.be,
0486 06 68 26

Zo 24/06/18
van 10:00 tot 13:00

Bonzaï sluit zijn werkjaar af

Bonzaï

Sint-Pieterskerk, Erps-Kwerps

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

Zo 24/06/18
van 15:00 tot 15:00

Zomerkermis te Meerbeek
2018

Sint-Antoniusstraat, Meerbeek www.kortenberg.be

Woe 27/06/18

Regiowandeling Keerbergen Gidsenbond Dijleland

Gemeentehuis, Gemeenteplein Kosteloos, www.gidsenbond-dijleland.be,
10, Keerbergen
www.toerismevlaamsbrabant.be

Woe 27/06/18
van 19:00 tot 23:00

ZAPfest 2018

Scoutslokalen Kortenberg,
Colombastraat 33, Kortenberg

Kosteloos, jeugd@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

Do 28/06/18
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 29/06/18
van 20:00 tot 23:59

Zomer op stelten:
Kortenberg zingt!

Dienst Vrije Tijd

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 20 80,
https://zomeropstelten.kortenberg.be

Van za 30/06/18 tot
vr 31/08/18

Leesbeesten in de Bib

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Za 30/06/18
van 10:00 tot 12:00

Digidokter: Digitale Muziek

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

Za 30/06/18
van 14:00 tot 16:00

Zomer op stelten:
spel zonder grenzen

Dienst Vrije Tijd

Voetbalterreinen Kortenberg, € 10 per ploeg, sociaal tarief met vrijetijdspas
Wijngaardstraat 1, Kortenberg uitbalie@kortenberg.be, 02 755 20 80, https://
zomeropstelten.kortenberg.be

Za 30/06/18
om 13:30

Zomer op stelten:
zomerbar

Dienst Vrije Tijd

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 20 80,
https://zomeropstelten.kortenberg.be

Za 30/06/18
van 18:30 tot 20:30

Zomer op stelten:
de langste tafel

Dienst Vrije Tijd

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 15 volwassenen, € 10 kinderen, sociaal tarief
met vrijetijdspas
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 20 80,
https://zomeropstelten.kortenberg.be

Dienst Jeugd
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Za 30/06/18 van 16:30 tot
zo 01/07/18 om 11:00

Zomer op stelten:
camping Kortenberg

Dienst Vrije Tijd

Zo 01/07/18
van 13:00 tot 17:00

Zomer op stelten: Kortenberg Dienst Cultuur
Feest!

Waar

Info

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

€ 20 volwassenen, € 15 kinderen (inclusief
campingplaats zonder tent, De Langste Tafel,
avondanimatie en ontbijt), sociaal tarief met
vrijetijdspas
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 20 80,
https://zomeropstelten.kortenberg.be

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

Kosteloos, cultuur@kortenberg.be,
https://zomeropstelten.kortenberg.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
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 mei 2018 gebeuren voor het juli-augustusnummer, en
ten laatste op 25 juli 2018 voor het septembernummer. Deze deadlines zullen
strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek
en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij een
bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur deze naar
zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s doorstuurt, betekent
dit dat u ons de toestemming geeft om deze te publiceren in
Zoeklicht, en dit op de plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het meest gepast lijken.

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

V.U.: Chris Taes, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, 2018

