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Onderwijs
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)

2-3 maart: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
9-10 maart: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
16-17 maart: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
23-24 maart: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
30-31 maart: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60

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 maart van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van
het Welzijnshuis. Gelieve vooraf contact op te nemen om een afspraak
vast te leggen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket
van Woonwijzer. Woonwijzer is bereikbaar op 0471 85 03 77 of
via huisvesting@kortenberg.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 maart: huisvuil en gft
Maandag 4 maart: pmd en papier en karton
Vrijdag 8 maart: oude metalen (op afroep)
Vrijdag 15 maart: huisvuil en gft
Maandag 25 maart: pmd en papier en karton
Vrijdag 29 maart: huisvuil en gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging waterslikkers Leuvensesteenweg
centrum Kortenberg
Maandag 18 maart

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 6 maart van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

Registreerapparaat 02 755 22 45
Hier kunt u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen. U wordt
dan nadien gecontacteerd op het door u vermelde telefoonnummer.

Gemeentelijk crisisnummer

Antwoordapparaat 02 755 22 99
Dit nummer wordt enkel in gebruik gesteld bij crisissituaties.

Luchthavenhinder

Hebt u klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen?
Meld deze dan aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
•	per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal,
City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Diverse wachtdiensten en meldpunten

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
Melding verstopte rioolslikker 02 254 11 40
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Melding probleem wegennet Vlaanderen https://meldpuntwegen.be
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Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 FEBRUARI 2019
• Maarten Willems werd aangesteld als waarnemend voorzitter van de
gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn voor het
geval voorzitter Ann Van de Casteele afwezig zou zijn. Indien Maarten
Willems dan zelf ook afwezig zou zijn, zal Lia Vandeven worden aangesteld.
• Het agendapunt over de aanpassing van de huishoudelijke reglementen
van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn werd
verdaagd naar een volgende gemeenteraad.
• Daardoor kon de gemeenteraad niet beslissen over de samenstelling van
de raadscommissies. Ook dit punt werd dus verdaagd naar een volgende
gemeenteraad.
• De gemeenteraad keurde het gewijzigde besluit goed over de voorwaarden waarbinnen personeelsleden van de gemeente kunnen aangesteld
worden als houder van een kasprovisie. Voordien bedroeg de permanente
kasprovisie maximaal 500 euro per provisiehouder. Omdat gebleken is dat
dit niet voor alle provisiehouders voldoende is, werd het maximumbedrag
opgetrokken tot 1.500 euro.
• De gemeenteraad keurde de uitbetaling goed van de werkingsbijdrage
voor 2018 aan EcoWerf. Deze bedraagt 0,50 euro per inwoner, ofwel
10.105 euro.
• De gemeenteraad keurde voor de periode 2019-2024 een nieuw handhavingsreglement goed voor de afkoppeling van regen- en afvalwater en
voor berging en buffering.
• De gemeenteraad keurde ook een aangepast reglement goed voor rioolaansluitingen, de afkoppeling van regen- en afvalwater, de berging en
buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren
van individuele waterzuiveringsinstallaties, waarin verwezen wordt naar
het nieuwe handhavingsreglement.
• De gemeenteraad keurde een hernieuwd subsidiereglement goed ter
ondersteuning van het Kortenbergse jeugdwerk. Er worden voortaan ook
werkingssubsidies voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen toegekend. Bij
het toekennen van subsidies wordt vanaf nu ook gekeken naar de inspanningen die geleverd worden om kansarme jongeren te betrekken bij het
jeugdwerk. Het reglement werd verder aangevuld met informatie over de
toelage die de jeugdraad als adviesraad ontvangt, en over de toelage die
de jeugdraad ontvangt om vrijwilligers te bedanken. Ook worden de promotionele en logistieke ondersteuning door de gemeente toegelicht in
het reglement en worden de regels in verband met de Sabambijdrage en
de billijke vergoeding voor jeugdhuizen en jeugdfuiven verduidelijkt.
Daarnaast zullen jongeren die een cursus voor (hoofd)animator volgen en
die hun stage in Kortenberg afwerken 30% extra uitbetaald krijgen van

•

•

•

•

•

•

•
•

het inschrijvingsgeld voor deze cursus, bovenop de subsidie van 50% die
zij reeds ontvingen.
De gemeenteraad keurde een nieuw gebruikersreglement van de bibliotheek goed. Het bestaande reglement moest worden aangepast omdat
de privacywetgeving inmiddels vervangen werd door de Algemene
Verordening Gegevensverwerking (GDPR) en hiernaar verwezen werd in
het reglement. Daarnaast moesten er ook specifieke regels voor minderjarige klanten toegevoegd worden.
De gemeenteraad keurde de wijziging van de statuten voor de interlokale
vereniging voor drugs- en alcoholpreventie H3K goed. Deze drugs- en
alcoholpreventiedienst is een samenwerking tussen de gemeenten
Haacht, Kampenhout, Keerbergen en Kortenberg. In de statuten wordt
voortaan vastgelegd dat de deelnemende gemeenten elk recht hebben
op één beheerder, en dat de beheerders aantreden na hun aanstelling in
de respectievelijke gemeenteraden.
Wim Moons werd door de gemeenteraad aangesteld als beheerder voor
de gemeente Kortenberg van de interlokale vereniging voor drugs- en
alcoholpreventie H3K. David Haelterman is zijn plaatsvervanger.
De gemeenteraad stelde de salarisschaal van de decretale graden van het
gemeentepersoneel vast op klasse 4, voor gemeenten van 20.001 tot
25.000 inwoners. De lonen van de algemeen directeur, financieel directeur en de adjunct-algemeen directeur worden retroactief aangepast
vanaf 1 januari 2019.
De gemeenteraad besliste om het plein dat gelegen is in het centrum van
Everberg officieel Gemeenteplein te noemen. De Gemeentehuisstraat die
langs het plein loopt behoudt haar naam, waardoor er geen adressen
gewijzigd dienen te worden.
Twee agendapunten over grondafstand voor inlijving in het openbaar
domein, in de Vissegatstraat en de Goedestraat, werden verdaagd naar
een volgende gemeenteraad.
De gemeenteraadsleden namen kennis van briefwisseling.
Ook volgende punten werden besproken: de adviescommissie
Kortenberg-West, een stedenbouwkundige aanvraag van Aquafin, de
stand van zaken met betrekking tot de eventuele verhuis van de bibliotheek, het sociaal bindend objectief, de plaatsing van glasbollen op het
Eversplein, de AED-toestellen, een hondenweide, dementievriendelijke
gemeente, het burgemeestersconvenant, het Fietsgenakkoord,
Belgostock en de Witte Villa, ruimtelijke ordening in Kortenberg, sneeuwveilige fietspaden, de roze zak, de strooidiensten, dierenwelzijn, de
beleidsverklaring 2019-2024, de vacature voor een ‘beleidsmedewerker’,
Kortenberg-West, de ANPR-camera’s van de werken aan de
Sterrebeeksesteenweg.
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Volgende gemeenteraad

Foto: Evgenia Belyaeva

Burgerzaken

Maandag 11 maart 2019
De gemeenteraad start om 20.30 u. en is openbaar. De volledige verslagen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk
welzijn vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de
gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
U kunt ook een geluidsopname van de gemeenteraad beluisteren op
www.kortenberg.be/gemeenteraad-beluisteren. Ook van de raad
voor maatschappelijk welzijn staat een geluidsopname ter beschikking via www.kortenberg.be/raad-voor-maatschappelijk-welzijnbeluisteren.
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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Milieu
Onderwijs
GEMEENTEBESTUUR

TOON U OOK VAN UW MOOISTE KANT. DOE MEE MET DE LENTESCHOONMAAK
VAN 9 TOT 17 MAART

Samen kunnen we Kortenberg proper houden: gemeentepersoneel, inwoners en bezoekers. Vuil trekt vuil aan. Als we samen ons best doen, zorgen
we ervoor dat onze straten mooi blijven. Daarom wordt ook dit jaar een
zwerfvuilactie georganiseerd: ‘de Grote Lenteschoonmaak’, van zaterdag 9 tot en met zondag 17 maart. Zeg neen tegen zwerfvuil en ja
tegen een mooie buurt en overtuig zoveel mogelijk medeburgers om mee
te doen! Want een mooie buurt is een zaak van ons allemaal.
Het doel is om tijdens deze week samen alle straten van Kortenberg zwerfvuilvrij te maken. De gemeente voorziet hiervoor het nodige materiaal
(witte zwerfvuilzakken, grijpers, veiligheidsvestje en handschoenen). Dit
materiaal kan vanaf woensdag 6 maart afgehaald worden aan de themabalie Woon - & Leefomgeving in het Administratief Centrum.
Grote stukken zoals afgedankte elektronische apparaten en autobanden
mogen niet in de witte zwerfvuilzak maar mag u er wel naast leggen, of u
geeft aan de gemeente de locatie door waar deze te vinden zijn. De zakken
en de rest van het zwerfvuil worden door de gemeente opgehaald.

Momenteel houden meer dan 30 enthousiaste zwerfvuilvrijwilligers het
hele jaar door de gemeente proper. Meer info is terug te vinden via
www.mooimakers.be/actiekaart en hun Facebookgroep, ‘Mooimakers
Kortenberg’, ga zeker eens kijken!
Alle deelnemers van de lenteschoonmaak en de zwerfvuilvrijwilligers worden na afloop uitgenodigd op het Administratief Centrum voor het afsluitmoment bij een hapje en een drankje. Meer informatie volgt bij deelname
aan de lenteschoonmaak.
Meer info en concrete afspraken kunt u bekomen via
duurzaamheid@kortenberg.be, 02 755 30 70 of tijdens de openingsuren
aan het loket van de themabalie woon- en leefomgeving (van maandag
tot zaterdag telkens van 9 tot 12 u., op woensdag ook van 13 tot16 u.).

DOE MEE AAN
DE GROTE

L E N T ES C H O O NM A A K!

Foto: Cindy Glorieux

Foto: Maurits Van Cappellen
Steek net als de rest van Vlaanderen de handen uit de mouwen
en doe mee aan een opruimactie in jouw buurt.
Ontdek alle acties op mooimakers.be.
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PLAATSING ONDERGRONDSE GLASCONTAINER IN EVERSLAAN
GEMEENTEBESTUUR

Op een paar locaties in Kortenberg zullen de komende maand bestaande
glasbollen vervangen worden door ondergrondse glascontainers. De eerste zal begin maart geplaatst worden ter hoogte van de hoek van de
Everslaan met de Leeuwerikenstraat. De werken zullen worden uitgevoerd
in samenwerking met EcoWerf en Fostplus en worden door OVAM gesubsidieerd.

jaar zijn op de Bareelsite geen problemen ondervonden qua sluikstort,
geluids- of visuele hinder. De containers zijn bovendien een stuk gebruiksvriendelijker voor rolstoelgebruikers.
Na de oplevering van de werken zullen de bovengrondse glasbollen op de
huidige locatie in de Everslaan weggenomen worden.

Door een gebrek aan sociale controle trekt de huidige locatie van de glasbollen in de Everslaan zeer veel sluikstort aan. Elke week moet de gemeente
sluikstorten opruimen, met grote kosten voor de gemeente voor werkuren
en de afvoer van het afval. De locatie waar de nieuwe, ondergrondse glascontainers zullen geplaatst worden, staat meer sociale controle toe.
Daarnaast bieden de ondergrondse containers nog enkele belangrijke
voordelen in vergelijking met de traditionele glasbollen. Doordat de containers zich ondergronds bevinden, is er immers aanzienlijk minder
geluidshinder, en ook de visuele hinder is op deze manier beperkt. Van het
ledigen van deze ondergrondse containers zullen de omwonenden weinig
hinder ondervinden. Een gelijkaardig systeem werd reeds geplaatst aan de
Bareelsite, op de hoek Stationstraat/Leuvensesteenweg. Na meer dan een

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.

© Kliko
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Ruimtelijke Ordening
Onderwijs
GEMEENTEBESTUUR

STEL U KANDIDAAT VOOR DE ADVIESCOMMISSIE OVER HET BETAALBAAR WOONPROJECT
KORTENBERG-WEST

Met de realisatie van het woonproject Kortenberg-West, gelegen langs de
Vierhuizenstraat in Kortenberg, willen de gemeente Kortenberg, Vlabinvest
en SWaL (Sociaal Wonen arro Leuven) 127 betaalbare wooneenheden
realiseren voor mensen uit de regio. Hierbij ligt de nadruk op een evenwichtige mix tussen koopkavels, huur- en koopwoningen.
In het najaar van 2018 heeft een eerste participatietraject gelopen met de
adviescommissie. Deze adviescommissie heeft als doel een advies te formuleren om de jury te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een
ontwerpteam. Het gekozen ontwerpteam zal uiteindelijk het project
Kortenberg-West vorm geven. Er zijn momenteel nog drie ontwerpteams
die kans maken om het project Kortenberg-West te mogen ontwerpen.
Met de recente bestuurswissel is de samenstelling van de
adviescommissie veranderd. Ook inwoners van Kortenberg
krijgen terug de gelegenheid om zich kandidaat te stellen.

Bent u zelf op zoek naar een betaalbare woning in Kortenberg? Woont u in
de buurt van het projectgebied (Vierhuizenstraat/Hoogveldstraat)? Hebt u
een mening over betaalbaar en toegankelijk wonen in onze gemeente of
vertegenwoordigt u graag de stem van bijvoorbeeld de jongere generatie?
Of wil u om een andere reden graag advies geven en hebt u geen enkel
actief politiek mandaat? Stel u dan kandidaat voor deze adviescommissie voor 27 maart.
• via ruimtelijkeordening@kortenberg.be
• of telefonisch op 09 220 78 28 tijdens de kantooruren.
Onafhankelijk communicatiebureau Billie Bonkers begeleidt deze adviescommissie. Voorkennis is niet vereist.

HET EPC BIJ VERKOOP EN VERHUUR VAN WONINGEN IN EEN NIEUW JASJE VANAF 2019!
In 2007 werd het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) verplicht voor woningen en appartementen die te koop werden aangeboden. Enkele maanden
later werd de verplichting ook ingevoerd voor verhuur. Het EPC informeert
potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van het gebouw
en dus hoe energiezuinig het is.
Inmiddels is het EPC al goed ingeburgerd en zijn reeds meer dan 1 miljoen
EPC’s ingediend voor het Vlaamse woningenbestand. Tien jaar na de lancering van het EPC, wordt nu gewerkt aan een grondige uitbreiding ervan.
Het vernieuwde EPC wil nog meer sensibiliseren, informeren en uiteindelijk
aanzetten tot een grondige energetische renovatie van de woning.

Bron: energiesparen.be

Wat verandert er?
Op het nieuwe EPC zal een label toegevoegd worden, gaande van A+
(zijnde een woning die meer energie produceert dan verbruikt) tot F (een
zeer energieverslindende woning). Door dit label zal de potentiële koper/
huurder nog sneller de staat van de woning kunnen inschatten op gebied
van de energieprestaties. Daarnaast worden de aanbevelingen grondig
uitgebreid en aangevuld met een kostenindicatie, zodat potentiële kopers
of verbouwers een inschatting kunnen maken van mogelijke
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investeringskosten. Ook meer technische informatie zal terug te vinden zijn
op het nieuwe EPC. Vergeet ook niet te informeren naar de energiepremies!
Voor kosteloos advies hierover kunt u in Kortenberg terecht bij het woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant, iedere woensdag van 13 tot 16 u.
in het Administratief Centrum. Goed om weten is ook dat de gemeente
Kortenberg nog extra premies geeft voor dak- en muurisolatie. Ook daarover informeert men u graag bij het woonloket.
Wat moet u doen als u uw woning wil verkopen of verhuren?
Zolang u over een geldig EPC beschikt, hoeft u geen nieuw EPC te laten
opmaken. Een EPC, ook in het oude jasje, is sowieso tien jaar geldig. Heeft
u geen (geldig) EPC dan moet u een erkende energiedeskundige type A
contacteren. Die zal de woning inspecteren en een EPC opmaken met

behulp van een software van het Vlaams Energieagentschap. De lijst met
erkende energiedeskundigen type A vindt u op
http://www.energiesparen.be/epcparticulier.
Wat is het doel?
Het EPC wil kopers, huurders en ook eigenaars sensibiliseren over de energetische prestaties van hun woning, appartement, … Uiteindelijk willen
we in Vlaanderen tegen 2050 een energiezuinig gebouwenpark! Op het
nieuwe EPC zult u kunnen zien in welke mate uw woning al voldoet aan
de langetermijndoelstelling die voor de energieprestatie van het Vlaamse
woningenbestand is vastgesteld.
Meer info
www.energiesparen.be/epcparticulier
of bel 1700

Welzijnshuis
VRIJWILLIGERS MAKEN HET VERSCHIL!
Van 23 februari tot 3 maart is het de 33ste Week van de Vrijwilliger.
Het thema? ‘Vrijwilliger, je bent een supertalent!’
Vrijwilligers betekenen heel veel voor de lokale gemeenschap. De kracht
van vrijwilligerswerk in de buurt valt niet te onderschatten. Ook u kunt een
verschil maken als u dat graag wil en wat vrije tijd hebt!

Bent u geïnteresseerd of wenst u graag wat meer algemene informatie
over vrijwilligerswerk in het Welzijnshuis? Hiervoor kunt u terecht bij
Sophie Vitse op het nummer 02 755 23 10 of via e-mail naar
vrijwilligers@kortenberg.be. Of kom gerust eens langs, liefst na afspraak,
in het Dienstencentrum in OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg.

Dankzij het grote aanbod aan projecten is er in de vrijwilligerswerking van
het Welzijnshuis voor elk wat wils. Iedereen kan met zijn/haar eigen talent,
vanuit een specifieke interesse en persoonlijke tijdsinvestering bij het
Welzijnshuis terecht voor boeiend en deugddoend vrijwilligerswerk!
Het Welzijnshuis is vooral nog op zoek naar vrijwilligers die een paar kinderen van het eerste en tweede leerjaar naschools begeleiden in een
Kubusklasje. De focus bij project de Kubus ligt op taalstimulering en begeleiding van het huiswerk. Ervaring is niet nodig, wel de motivatie om deze
kinderen een duwtje in de rug te geven!

Vrijwilliger
,
je bent een
supertalen
V

BEDANKT!

t!
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SCHENKINGEN AAN DE KAPSTOK UITSLUITEND TIJDENS OPENINGSUREN
Hoewel tweedehandswinkel De Kapstok zeer dankbaar is voor alle schenkingen, toch wordt aan iedereen vriendelijk gevraagd om voor het afgeven
van kleding de openingsuren te respecteren. De Kapstok heeft immers
lieve buren die recht hebben op een vrije en opgeruimde doorgang. Het
deponeren van dozen of zakken met kledij voor de deur of het raam van De
Kapstok tijdens de sluitingsuren kan gezien worden als sluikstorten, en is
dus zelfs strafbaar. Samen gaan we voor een mooie, propere en opgeruimde buurt. Tijdens de openingsuren bent u meer dan welkom.
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag,
telkens van 10 tot 12.30u. en van 13.30 tot 18u.
Zaterdag van 10 tot 12.30u.

Dienstencentrum
MANTELZORGWERKING
Naast de gemeentelijke mantelzorgpremie wil het Welzijnshuis ook de
nodige ondersteuning bieden aan mantelzorgers die voor een zorgbehoevende in Kortenberg zorgen. Maandelijks is er een moment waar de mantelzorgers de nodige info rond allerlei thema’s kunnen krijgen, maar waar ze ook
hun verhaal kunnen vertellen en lotgenoten kunnen ontmoeten om elkaar te
steunen en te begrijpen. Deze ondersteuningsmomenten vinden plaats
iedere derde vrijdag van de maand. U bent op al deze momenten welkom
van 14 tot 16 u. in de Ontmoetingsruimte.
Infonamiddag: Opname in een woonzorgcentrum, informatie en tips
Praktisch
Vrijdag 15 maart van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, lokaal 0.4
Kosteloos
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

In dit infomoment wordt de ‘Eerste hulp bij zorgplanning’ behandeld. Wat
moet u weten over zorgplanning? Wie kan u hier het beste bij helpen? Hoe
gaat u een gesprek met de zorgvrager aan over mogelijke opname? Hoe komt
u te weten welke assistentiewoning of welk woonzorgcentrum beantwoordt
aan uw wensen of aan die van uw zorgvrager? Tijdens dit lotgenotencontact
steekt u hierover zoveel mogelijk informatie en tips op.

BREUGELBUFFET IN HET DORPSRESTAURANT
Op dinsdag 19 maart organiseert het dorpsrestaurant een Breugelbuffet.
Op het menu: vleesbrood, kip en pens, appelmoes en krieken, salades,
sauzen, broodjes en rijstpap met bruine suiker. Van harte welkom!

Praktisch
Dinsdag 19 maart van 11.30 tot 14 u.
GC Colomba
14 euro indien u betaalt via facturatie met domiciliëring of met
Bancontact
14,50 euro indien u cash aan de kassa betaalt
Inschrijven vóór 12 maart via kortenberg.kwandoo.com
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Onderwijs
INSCHRIJVINGEN IN HET KORTENBERGSE BASISONDERWIJS VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020
Alle kinderen geboren in 2017 of vroeger kunnen ingeschreven worden
tijdens volgende periodes:
• van 1 tot en met 14 maart: inschrijven van broers en zussen van
kinderen die al in de school zijn ingeschreven (kinderen van dezelfde
leefentiteit = kinderen met minstens één gemeenschappelijke ouder
of met dezelfde hoofdverblijfplaats)
• op 15 maart: inschrijven van de kinderen van personeelsleden
• op 18 maart: start om 8 u. van de vrije inschrijvingsperiode - iedereen kan inschrijven
• vanaf 18 maart: vrije inschrijvingsperiode tijdens de normale
schooluren

De Vlaamse Regering bereikte begin september 2018 een akkoord over
het digitaal aanmelden voor scholen met een capaciteitstekort. De Franse
Gemeenschapscommissie voerde evenwel een belangenconflict aan en
verzette zich tegen het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet. Hierdoor
staat het voorstel van decreet ‘on hold’ en blijft de bestaande regelgeving
van kracht.
Omdat vele scholen echter interesse hadden in het digitaal aanmelden,
besliste de Vlaamse Regering om binnen de bestaande regelgeving de
scholen een maand de tijd te geven om te beslissen of ze de leerlingen
toch digitaal zouden laten aanmelden. De Kortenbergse scholen wensen
evenwel geen overhaaste beslissing te nemen en willen eerst een grondig
onderzoek doen naar mogelijke software-oplossingen.
Van zodra de scholen een beslissing zullen genomen hebben over het
digitaal aanmelden, zal hierover uitvoerig gecommuniceerd worden.

FF De inschrijving gebeurt aan de hand van de Kids-ID (of officieel
document met het rijksregisternummer van het kind).
FF De kinderen worden ingeschreven in chronologische volgorde.
FF Om de kwaliteit van het basisonderwijs optimaal te houden, is de
capaciteit per school als volgt beperkt:

De huidige basisregel voor inschrijven in een Kortenbergse basisschool
blijft daarom voor het schooljaar 2019-2020: wie eerst inschrijft, krijgt als
eerste een plaats.

Capaciteit

De Regenboog
Kortenberg

De Negensprong De Boemerang
Everberg
Meerbeek

Hertog Jan
Kortenberg

Mater Dei
Erps-Kwerps

Kleuteronderwijs

2761

110

1203

1152

1002

2004

Lager onderwijs

395

1692

144

190

1502

3004

1
In basisschool De Regenboog wordt voor het kleuteronderwijs de capaciteit vastgesteld op
maximaal 69 kinderen per geboortejaar.
2

De Klimop
Erps-Kwerps

In basisscholen De Negensprong, De Klimop en GO! Hertog Jan wordt op het niveau ‘kleuter’
de capaciteit per geboortejaar vastgesteld op maximum 25 en op het niveau ‘lagere school’
wordt de capaciteit per leerjaar vastgesteld op maximum 25.

3

In basisschool De Boemerang wordt op het niveau ‘kleuter’ de capaciteit per geboortejaar
vastgesteld op maximum 24 en op het niveau ‘lagere school’ wordt de capaciteit per leerjaar
vastgesteld op maximum 24.
4
In basisschool Mater Dei wordt op het niveau kleuter de capaciteit per geboortejaar vastgesteld op maximum 50 en op het niveau van lagere school wordt de capaciteit per leerjaar
vastgesteld op maximum 50.

F Meer info en de vrije plaatsen voor de inschrijving vindt u terug op de schoolwebsites.
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De Klimop
Kwerpsebaan 249
3071 Erps-Kwerps
02 759 64 59
deklimop@kortenberg.be
www.deklimop.net
Kennismaken?
J tijdens de kijkdagen in de instapklas:
F op woensdag 27 maart en 22 mei 2019, 9 tot 10.30 u.
U blijft met uw peuter in de instapklas en maakt kennis met
de school.
Inschrijven?
F tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)
F op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur
 02 759 64 59
De Negensprong
Annonciadenstraat 1
3078 Everberg
02 759 96 22
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be
Kennismaken?
Neem contact met de schooldirecteur per telefoon.
Inschrijven?
F tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)
F op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur
 02 759 96 22
De Regenboog
Kloosterstraat 10
3070 Kortenberg
02 759 60 69
deregenboog@kortenberg.be
www.de-regenboog.be
Kennismaken?
Neem contact met het secretariaat per telefoon of per mail.
Volg De Regenboog op www.de-regenboog.be!
Inschrijven?
F tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)
F op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur
 02 759 60 69

De Boemerang
A. Dewitstraat 7
3078 Meerbeek
02 759 63 60
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info
Kennismaken?
J tijdens de kijkdagen in de instapklas:
F op woensdag 3 april en 29 mei 2019, telkens van 9 tot 10 u.
Inschrijven?
F tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)
F op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur
 02 759 63 60

BASISSCHOOL

Hertog Jan

Hertog Jan
Kerkhoflaan 28
3070 Kortenberg
02 759 68 25
bs.kortenberg@g-o.be
www.hertogjan.be

Kennismaken?
J tijdens kennismakingsdagen voor peuters: zie www.hertogjan.be
F op afspraak met de directie van de school
Inschrijven?
F tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)
F op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur
 02 759 68 25
Mater Dei
Engerstraat 10
3071 Erps-Kwerps
02 759 65 33
info@vbs-erps-kwerps.be
www.materdei-ek.be
Kennismaken?
J tijdens de openklasdagen in de instapklas:
F op woensdag 3 april en 29 mei 2019, telkens van 9 tot 9.45 u.
U blijft met uw peuter in de instapklas en maakt kennis met
de school.
Inschrijven?
F tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)
F op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur
 02 759 65 33
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Politie
PHISHING - LAAT U NIET VANGEN
Phishing is een vorm van oplichting via internet waarbij cybercriminelen proberen uw wachtwoord, bankcode of kredietkaartnummer te bemachtigen om u zo
geld afhandig te maken. Cybercriminelen worden daarbij steeds creatiever. Naast e-mails gebruiken ze ook Whatsapp of SMS in de hoop dat u op de link in het
bericht zal klikken. U wordt dan omgeleid naar een valse website waar gevraagd wordt gevoelige informatie op te geven die de oplichter later zal misbruiken.
Er zijn vele valse berichten in omloop. We geven hieronder twee voorbeelden.

Er is iets mis met uw bankrekening of bankkaart!
Waarom is dit bericht frauduleus?
• Uw bank zal dergelijk probleem nooit via e-mail of sms melden
en zal u ook niet vragen om het via deze weg op te lossen.
• Het probleem is onverwachts en er wordt de indruk gewekt dat
het dringend opgelost moet worden.
• De link ‘https://mijn.bank.nl.ID01.pw/’ is niet betrouwbaar

Er wacht een mooie prijs op u!
Waarom is dit bericht frauduleus?
• Ook hier is de link in het bericht niet betrouwbaar.
• De promo lijkt te mooi om waar te zijn.
• Emoticons worden zelden gebruikt in professionele reclame.
Symbolen zoals smiley’s of hartjes kunnen dus wijzen op phishing

Hoe kunt u valse berichten herkennen?
• Het bericht is onverwachts.
• Er wordt de indruk gewekt dat een probleem dringend moet opgelost
worden of dat u dringend moet reageren om het aanbod niet mis te lopen.
• Als het aanbod te mooi is om waar te zijn, dan is het dat meestal ook.
• U kent de afzender niet.
• De vraag is vreemd. Denk eraan: een officiële instantie zal u nooit via
e-mail, sms of telefoon vragen om een wachtwoord, code of andere
persoonlijke gegevens door te geven.
• Het bericht bevat veel taalfouten.
• De link is niet betrouwbaar.

Wat doet u met een vals bericht?
• Klik niet op de link en vul nergens persoonlijke gegevens in.
• In het geval het bericht van een ogenschijnlijk officiële instantie komt,
dan kan u het bericht doorsturen naar de organisatie.
• Stuur het bericht door naar het Centrum voor Cybersecurity België
(CCB) via verdacht@safeonweb.be.
• Verwijder het bericht daarna.
Toch slachtoffer geworden?
• Heeft u financieel nadeel geleden, doe dan zeker aangifte bij de politie.
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SNELHEIDSMETINGEN JANUARI
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente in kaart te
brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen worden besproken op het
gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden door de gemeente en de
politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen januari
Straat

Prinsendreef (beide richtingen)
Vossenstraat (beide richtingen)
Everslaan (richting Huntsman)
Schutterslaan (richting Fazantenlaan)

Toegelaten snelheid

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

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

1.476
244
1.928
2.239

50 km/u.
42 km/u.
41 km/u.
38 km/u.

5,1
0,6
0,2
20,5

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.

In de straten waar in januari snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 9,4 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders januari
Straat

Nederokkerzeelsesteenweg
Wijnegemhofstraat

Toegelaten snelheid

50 km/u.
50 km/u.

aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

259
27.733

3,5%
2,3%

Prikbord
INFOSESSIES OVER WERKEN AAN DE RING
De Ring rond Brussel heeft er al een lange geschiedenis opzitten, en is aan
opfrissing toe. Het oudste stuk van de Ring is 65 jaar oud. Zelfs het meest
recente stuk Ring is al 35 jaar oud. De Ring werd ontworpen en gebouwd
voor het verkeer van de vorige eeuw en kan de verkeersdruk van vandaag
dus niet meer aan. Files en ongevallen op de Ring, sluipverkeer in de
omliggende steden en gemeentes, versnippering van de aangrenzende
groengebieden...
De herinrichting moet de Ring nieuw leven geven, klaar voor het verkeer
van vandaag en morgen, en de leefbaarheid van de omgeving voor mens
én dier vergroten.
Voor de herinrichting van de Ring rond Brussel is De Werkvennootschap*
volop bezig met het bestuderen van alternatieven en varianten. Tijdens
een van de gespreksavonden in het voorjaar van 2019 deelt De
Werkvennootschap deze graag ook met u.

Data van gespreksavonden in de omgeving van Kortenberg:
dinsdag

26 februari

Zaventem

donderdag

28 februari

Machelen

dinsdag

12 maart

Vilvoorde

De Factorij zaal Stockmans
Zaal Nova: Feestzaal
+ 2 kleine lokalen
CC Bolwerk

U kunt zich inschrijven voor een van deze gespreksavonden via
werkenaandering.be/denk-mee. Daar vindt u ook nog meer data en locaties.
* De Werkvennootschap werd opgericht door de Vlaamse Regering om de inspanningen van
de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers te coördineren. Op die manier kunnen grote
infrastructuurwerken versneld en geïntegreerd aangepakt worden.
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PAPIEREN TELEFOONGIDSEN NIET LANGER ONTVANGEN?
Wenst u niet langer papieren telefoongidsen te ontvangen? Schrijf u dan
voor 15 maart uit via https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek/ om bij een
volgende bedeling geen exemplaren meer te ontvangen. Uitschrijvingen
na die datum gelden pas bij de bedeling van volgend jaar.

Bedrijven en adressen opzoeken kan ook ecologisch via
www.goudengids.be en www.wittegids.be.

JANUARI IN BEELD
1 Op dinsdag 1 januari werden de sportkampioenen gehuldigd in de
sporthal van Kortenberg. 2018 was een uitzonderlijk sportjaar voor
België. Dat was in Kortenberg niet anders, met in totaal 23 gehuldigde
sportkampioenen in diverse sportdisciplines.

1

2

2
2 Op vrijdag 4 januari vond voor de derde keer de Binnenspeeldag
plaats. Sporthal Colomba werd omgetoverd tot een groot spring- en
speelparadijs. Honderden kinderen konden naar hartenlust ravotten of
tot rust komen bij de schminkster of de cartoonist.

2
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in Kortenberg
(De Bib)

JEUGDBOEKENMAAND IN DE BIB
GEMEENTEBESTUUR

In maart is het extra leuk om naar de Bib te komen. Weet je waarom?
Omdat het dan Jeugdboekenmaand is natuurlijk! Die staat dit jaar helemaal in het teken van vriendschap.
En dit jaar is het zelfs dubbel feest! Speel het speciale Jeugdboekenmaandvriendschapsspel en maak je eigen vriendschapspopje. Tijdens je zoektocht
kan je ook niet naast de mooie tekeningen kijken die de leerlingen van de
zesde leerjaren maakten in het kader van de ‘Vredesposter’-actie van Lions
Kortenberg. Kies er de mooiste uit en stem hierop. Wie weet komt jouw
favoriete tekening wel als winnaar uit de bus!
Tot slot gaat iedereen naar huis met het superleuke vriendschapsbandje
van de Jeugdboekenmaand. Tot binnenkort in de Bib!
©Illustratie Jacques & Lise

Van zaterdag 2 tot en met vrijdag 29 maart,
doorlopend tijdens de openingsuren
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib i.s.m. Gezinsbond)

INFOAVOND: HET NIEUWE ERFRECHT
GEMEENTEBESTUUR

Vroeg of laat word je in je leven geconfronteerd met erven en nalatenschappen. Op 1 september 2018 werd het erfrecht echter grondig gewijzigd. Tijdens deze uiteenzetting wordt overlopen welke wijzigingen voor
jou van belang kunnen zijn. Het is immers noodzakelijk om stil te staan bij
de 'financiële' gevolgen voor de partner, (klein)kinderen en geliefden die
achterblijven. Hoe kan jij je vermogen verdelen binnen de krijtlijnen van
het nieuwe erfrecht? Deze vorming geeft je alvast de nodige handvaten.
Donderdag 14 maart om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

STRESS VERMINDEREN DOOR DE JUISTE
ADEMHALING
INFOSESSIE DOOR NATHALIE LEROY

Hoe kan je je stressniveau verlagen en je concentratievermogen vergroten? Hoe je angsten beheersen en je veerkracht verhogen?
Deze infosessie is niet alleen bedoeld voor wie last heeft van hyperventilatie, concentratieproblemen en slaapproblemen, maar voor iedereen die
stress beter de baas wil kunnen. Door te experimenteren met de ademhaling en te oefenen met een adembegeleider leer je wat het effect is van
de ademhaling op het hart. Na deze avond kan je zelfstandig aan de slag
met je adem en zo je rustgevoel verhogen.
Nathalie Leroy is ergotherapeute en hartcoherentiecoach.
Vrijdag 22 maart om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)

FILM IN DE BIB: ‘A STAR IS BORN’
GEMEENTEBESTUUR

Regie: Bradley Cooper
(US, 2018 – 135 minuten)
Met: Bradley Cooper,
Lady Gaga en Sam Elliott
Nederlands ondertiteld

‘A Star Is Born’ is een muzikale romantische film met schitterende hoofdrollen van Bradley Cooper (meteen ook zijn regiedebuut) en Lady Gaga
(de eerste hoofdrol voor de superster).
In deze nieuwe verfilming van het tragische liefdesverhaal (de eerste
versie werd al in 1937 gemaakt) speelt Cooper de aan lager wal geraakte
countryster Jackson Maine. Hij ontdekt – en wordt verliefd op – de
onbekende, worstelende artieste Ally (Lady Gaga). Zij heeft haar droom

om het te maken in de muziekbusiness zo goed als opgegeven, tot Jack
haar aanmoedigt haar plek in de spotlights op te eisen. Wanneer dit lukt,
begint hun liefdesrelatie echter scheurtjes te vertonen. Jack voert een
innerlijke strijd en heeft moeite met het feit dat hij steeds meer in Ally’s
schaduw komt te staan.
De film kreeg 8 Oscarnominaties, waaronder die voor beste film, beste
acteur en beste actrice. Het nummer ‘Shallow’ uit de live opgenomen
filmsoundtrack won de Golden Globe voor beste originele nummer.
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische
prijzen.
Vrijdag 29 maart om 20 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)

DIGIDOKTER: SAMENWERKEN VIA JE SMARTPHONE
GEMEENTEBESTUUR

Zit je in een vereniging, bereid je een reis voor met vrienden of werk je
samen iets uit? Dan kan je smartphone het ideale hulpmiddel zijn om efficiënter samen te werken.
In deze sessie verken je heel wat handige programma’s en apps om notities uit te wisselen, to-dolijsten te beheren, bestanden uit te wisselen,
intern te communiceren, afspraken te maken...
Na de infosessie staat Digidokter-van-dienst Mathias Algoet je bij met al je
smartphone- en tabletvragen. Komt je vraag niet aan bod? Geen nood,
kom naar een van de volgende sessies.
Zaterdag 30 maart om 10 u.
Administratief Centrum - Zaal 1.1 (eerste verdieping)
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

©FREEPIK.COM

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

(Dienst Vrije Tijd i.s.m. Toerisme Vlaams - Brabant)

TEKEN IN OP DE NIEUWSBRIEF VAN
DE BIB EN WIN!

Je hebt het ongetwijfeld gemerkt: de website van de Bib steekt in een
nieuw jasje. De catalogus, Mijn Bibliotheek (voor het online verlengen) en
de bibliotheekwebsite komen samen in één nieuwe website, die bovendien geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik.
Bovendien wordt het nóg makkelijker om op de hoogte te blijven van
nieuwtjes en activiteiten van de Bib, via een splinternieuwe nieuwsbrief.
Schrijf je snel in via kortenberg.bibliotheek.be/nieuwsbrief en maak kans
op een mooie prijs! Op maandag 25 maart zal de Bib immers enkele
leuke verrassingen verloten onder haar volgers.
Meer info:
bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

GEMEENTEBESTUUR

PETER EN METER GEZOCHT VOOR HET
WANDELNETWERK DEMER & DIJLE
Ben je een enthousiaste wandelaar?
Toerisme Vlaams-Brabant zoekt vrijwilligers die peter of meter willen worden van dit nieuwe wandelnetwerk.
Wandelnetwerk Demer en Dijle strekt
zich uit over de gemeenten Aarschot,
Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht,
Herent, Kampenhout, Keerbergen,
Kortenberg, Rotselaar en Steenokkerzeel.
Wat moet je doen als peter/meter van het wandelnetwerk?
Je controleert op regelmatige basis (minimaal 2 maal
per jaar) de bewegwijzering van een stukje van het netwerk en geeft hierover feedback via een gebruiksvriendelijk online systeem. Op die manier houd je mee de
bewegwijzering van het wandelnetwerk optimaal.
Geïnteresseerd? Schrijf je dan in als peter/meter via
www.toerismevlaamsbrabant.be/vrijwilligers

Foto: Sien Verstraeten
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ACTIVITEITEN KROKUSVAKANTIE
GEMEENTEBESTUUR

Een volgende vakantie loert om de hoek! Leg je schoolwerk even aan de

kant want tijdens de krokusvakantie is er in Kortenberg van alles te doen.

SPEELPLEIN ALLES KIDS + A-TEENS: ONDER
DE GROND

ZAP: INDOOR PAINTBALL IN HOEGAARDEN

Nieuwsgierig naar wat er onder de grond te beleven is? Je ontdekt de
wereld van onderaardse gangen gegraven door de mens, de natuur en de
dieren. Duizenden door elkaar kronkelende tunnels bevinden zich onder
je voeten. Maar wie graaft deze en waarom? Als volleerd mijnwerker daal
je op donderdag af in de mijn van Beringen en ontrafel je de mysteries en
wonderen van het leven onder de grond.

Van maandag 4 tot vrijdag 8 maart
Uitstap naar be-MINE in Beringen met een combinatie van een
mijnbezoek en zwemmen op donderdag 7 maart
Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2007 - 2013
Sporthal Colomba
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 28 euro
week. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven via kortenberg.kwandoo.com

Ready for some action? Gewapend met een paintballgun en paints ga je
onder begeleiding van een marshall het strijdveld in. Je start met een
briefing en wat gewenning aan de paintballgun. Je leert eerst schieten
op doelen, daarna speel je tegen elkaar verschillende scenario’s: sluipen,
ontwijken, verstoppen, goed mikken, teamgeest, koelbloedig blijven…
Het komt allemaal aan bod! Kicken!

Dinsdag 5 maart van 13 tot 16.30u.
Geboortejaren 2004 - 2006
Vertrek met de bus op de parking van GC Colomba. Indoor paintball Kouterhof, Hoegaarden
8 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com
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CREAMIDDAG: CARNAVAL

VOORLEZEN IN DE BIB

Krokusvakantie staat gelijk aan carnavalsvakantie! Carnaval staat gelijk
aan feest! Hou jij ervan om je te verkleden en is carnaval vieren voor jou
een hoogtepunt in het jaar? Driewerf hoera! Haal je leukste en gekste
verkleedkleren maar onder het stof vandaan en kom een namiddag de
gekste maskers maken! Zullen je mama en papa je nog herkennen? In
samenwerking met Knutsel Knotsel vzw.

Wat een geluk! De eerste woensdag van de maand maart valt, pats
boem, midden in de krokusvakantie! En wat betekent dit dan? Er wordt
natuurlijk opnieuw voorgelezen en geknutseld in de Bib. Nu de bloemen
beginnen te bloeien en de vogeltjes hun nest bouwen, beginnen de
bijtjes ook weer te zoemen en zullen ze zeker mee komen luisteren naar
het verhaal in de Bib. Schuif jij ook aan?

Woensdag 6 maart van 13.30 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2008 - 2012
GC Colomba
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via kortenberg.kwandoo.com

Woensdag 6 maart van 14 tot 15 u.
Geboortejaren 2011 - 2015
Jeugdafdeling van de Bib
Kosteloos
Inschrijven niet nodig

THEATERVOORSTELLING IN DE BIB: ‘MY ROBOT FRIEND’
VOORSTELLING VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
In het kader van de Jeugdboekenmaand duik je met Studio Gekko onder
in een voorstelling over de wereld van digitale en technologische
vriendschappen, en maak je je Best Friends futureproof.
David Francis is een expert in robotica, de wetenschap en technologie
van robots. Hij neemt je mee in een toekomst waar robots naast en met
je zullen leven, als partners, vrienden of misschien zelfs liefjes? Maar
schuilt er dan nergens gevaar? Wanneer is iemand nog een mens en
wanneer een machine?
Vrijdag 8 maart om 10 u.
De Bib
5 euro per gezinslid. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en kan via
kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
© Studio Gekko
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(Lions Kortenberg i.s.m. de Bib)

STEMMEN VOOR VREDE EN VRIENDSCHAP
Tijdens de maand maart zullen bijna 200 tekeningen
van leerlingen van het zesde leerjaar tentoongesteld
worden in de Bib. In die periode kan iedere passant
zijn stem uitbrengen en de Lions mee helpen de
beste creaties te selecteren.
De tekeningen zijn gemaakt in het kader van het ‘Vredesposter’-project
georganiseerd door Lions Kortenberg als deel van een jaarlijkse activiteit
van Lions Internationaal. Hiermee wil de Lions-organisatie bij deze jongeren het thema ‘Vrede’ onder de aandacht brengen, hen hier even bij laten
stilstaan en hen de kans geven om expressief uit te drukken wat zij verstaan onder vrede.
Deze actie sluit perfect aan bij de Jeugdboekenmaand die ook in maart zal
plaatsvinden met ‘Vriendschap’ als rode draad. De kinderen van de derde
en vijfde klas die in die periode de Bib bezoeken, zullen de Vredesposters
zeker tegenkomen op hun zoektocht.
Lions Kortenberg verwacht je dus in groten getale in maart voor een
bezoek, je appreciatie en je stem!
Van zaterdag 2 tot en met vrijdag 29 maart
Tijdens de openingsuren van de Bib

(vzw Acolisa)

VZW ACOLISA VIERT FEEST EN NODIGT JE GRAAG UIT OM MEE TE KOMEN VIEREN
Al meer dan tien jaar zorgt het onderwijsproject van vzw Acolisa uit
Kortenberg ervoor dat kinderen in Kinshasa kosteloos basisonderwijs kunnen volgen. Dat wordt gevierd op zaterdag 2 maart tijdens het
Congolese feest in GC Colomba te Kortenberg. Ambiance, Congolees buffet
en informatie over het onderwijsproject vzw Acolisa staan op het feestelijke programma – wel degelijk in maart, en niet in mei zoals de voorgaande jaren. Je bent zoals altijd van harte welkom vanaf 18 u. voor een
Congolees buffet en volop sfeer.
Met de blijvende 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.

aansluiting van het dak met de nieuwe regenput. Zo kan er voortaan systematisch regenwater verzameld worden. Deze materiële verbeteringen
inzake watervoorziening zijn baanbrekend voor de verdere evolutie van het
schoolproject Acolisa.

In 2018 heeft vzw Acolisa twee belangrijke projecten kunnen realiseren
dankzij de bijkomende subsidies van de provincie Vlaams-Brabant, waarvoor heel veel dank. Er werd een regenput geïnstalleerd, samen met de

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

Op zaterdag 2 maart worden zoals elk jaar alle meters en peters, sympathisanten én geïnteresseerden van harte uitgenodigd op dit Congolees
feest. Ook tijdens deze editie van het Congolees feest tovert vzw Acolisa
met haar vele medewerkers GC Colomba om tot een feestzaal. Alle steun
en aandacht gaan opnieuw naar de kinderen uit Cogelos die voor hun
basisonderwijs blijven rekenen op de noodzakelijke steun van vzw Acolisa.
Uiteraard wil vzw Acolisa ook nogmaals haar dankbaarheid tonen voor de
vele steunbetuigingen en hulp waarop men kan blijven rekenen.
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basisschool zit in een nieuwe fase, 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 zaterdag 2 maart. 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 2 maart vanaf 18 u.
GC Colomba
Meer info: 0478 60 86 62 of contact@acolisa.be

(vtbKultuur)

MUZIKALE STRELINGEN, CONCERT MET EEN VERHAAL. KRIS WITTEVRONGEL, PIANO
De Concertvereniging pakt uit met een nieuwe reeks: concerten met een
verhaal. Een muzikale verteller wordt voorgesteld in een combinatie van
lezing en voorstelling, die op een meeslepende manier zijn unieke verhaal
vertelt.
Wat hebben de Beatles en Monteverdi gemeen? Waarom zou Bach een
goeie jazz-musicus geweest zijn? Vanaf wanneer werd klassieke muziek
lelijk en hoe kon dat gebeuren? Wat hebben trommels en tamboerijnen te
maken met de Passiekoralen van Bach? Had Rachmaninov gregoriaans
kunnen componeren?! Allemaal vragen die aan bod komen in een babbelconcert waar de hele muziekdoos op tafel wordt gesmeten... en weer in
elkaar gezet.
Je beluistert muziek steeds in de tijd - van voor naar achter, van links naar
rechts. Maar die muziek is gebouwd met bouwstenen die meestal óp
elkaar staan, niet náást elkaar. In een dik uur tijd word je bij de hand genomen om te luisteren naar die bouwstenen en leer je over de geschiedenis
ervan. Op ontdekking naar de verborgen kracht van melodieën en de nog
grotere kracht van simpele gitaarakkoorden.
In deze lezing/voorstelling - in gewone mensentaal, zonder technisch jargon - is er geen onderscheid tussen gesproken uitleg en de talrijke

muziekvoorbeelden – ze gaan naadloos in elkaar over, in één lange causerie die in Canvas’ Culture Club niet zou misstaan.
Zondag 3 maart van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
16 euro, 14 euro VVK, 14 euro leden, 12 euro leden VVK
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66.
Kaarten ook te verkrijgen via de UiTbalie in de Bib
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(WTC Blosom Meerbeek vzw)

(WTC 't Wieltje Kortenberg vzw)

WIELERTOERISTENCLUB BLOSOM MEERBEEK

OOK HET STILZITTEN BEU? SPRING MET 'T
WIELTJE OP DE FIETS!

FIETSEN IN CLUBVERBAND
Al tientallen jaren is Blosom actief als wielerclub met vier zondagsgroepen
en drie woensdagavondgroepen die elk op hun snelheid fietsen. Voor ieder
die zich aangesproken voelt om in kameraadschappelijke sfeer sportief te
fietsen is er een groep op zijn of haar snelheid.
Start van het wielerseizoen voor de zondagsritten: zondag 3 maart om
9 u. of 9.30 u., al naargelang de groep
Start van de woensdagavondritten: eerste woensdag van april, op woensdag 3 april om 19 uur
Startplaats: speelplaats van gemeentelijke basisschool De Boemerang
Meerbeek

Begin maart beginnen de Vlaamse wegen
op zondagvoormiddag weer bont te kleuren
door de duizenden wielertoeristen die in
groep op pad gaan. Ook voor WTC ’t Wieltje
gaat het nieuwe fietsseizoen officieel van start op zondag 3 maart. De
vier fietsgroepen met elk hun eigen gemiddelde fietssnelheid starten met
een bescheiden aantal kilometers. De langere ritten zijn voor later. Zo
beleeft iedereen van bij het begin fietsvreugde van de eerste tot de laatste
kilometer. Vertrek is voorzien aan het Dr. V. De Walsplein om 9 u. Fiets
gerust naar de gloednieuwe website www.wtc-twieltje.be voor meer
informatie. Je kan ook bellen naar 02 759 43 72 of mailen naar
info@wtc-twieltje.be.

Meer info:
www.wtcblosommeerbeek.be of telefonisch bij Gerda,
02 759 97 96 of 0498 58 47 30

(CONEK)

PANNENKOEKENCONCERT CONEK’ERS
Ken je de Conek’ers al? Het is de
jeugdafdeling van de
Concertband
Eendracht
Kortenberg (CONEK). Op zondag 10 maart brengen zij voor
het eerst een eigen pannenkoekenconcert.
Tijdens dit concertje laten ze je horen wat ze het afgelopen jaar allemaal
gerepeteerd hebben op de wekelijkse repetities en op het muziekkamp te
Retie. Blijkbaar zaten ze daar tussen flink wat dieren en werd er inspiratie
opgedaan voor één van de stukken … een echte Beasty Band!
Je bent van harte welkom in de parochiezaal te Everberg om er vanaf 15 u.
te komen genieten van overheerlijke pannenkoeken en een ‘beestig’ goed

concert. Aan de inkom betaal je, indien je ouder bent dan 12 jaar, 5 euro.
Pannenkoeken, koude en warme dranken zijn te verkrijgen aan democratische prijzen. Je steunt er het komende muziekkamp van de Conek’ers mee!
Voel je of je kinderen het nadien kriebelen om deel uit te maken van het
jeugdorkest? Kom dan zeker eens langs op vrijdag tussen 19 en 20 u. in OC
Berkenhof te Kortenberg of spreek iemand aan na het concert.
Zondag 10 maart vanaf 15 u.
Parochiezaal Everberg, Annonciadenstraat 23, Everberg
5 euro, kinderen tot 12 jaar kosteloos
Meer info: an.verkammen@gmail.com
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(Jump-up vzw)

KLEUTERINITIATIE ROPESKIPPING
Wellicht heb je al wel eens ergens ropeskipping gezien. Dat is een acrobatische vorm van touwtjespringen, een leuke sport om vanaf 6 jaar te beoefenen! Om met deze sport al even kennis te maken, richt Jump-up vzw, de
ropeskippingclub van Kortenberg, acht initiatielessen in.
Voor wie: alle jongens en meisjes uit de derde kleuterklas (°2013)
Wanneer en waar: vanaf maandag 11 maart van 17.30 tot 18.30 u. in de
minihal van GC Colomba of vanaf dinsdag 12 maart van 18 tot 19 u. in
GBS De Klimop.
Prijs: 25 euro voor 8 lessen.
Meer info en inschrijven:
www.jump-up.be

(Natuurpunt Groene Vallei en Regionaal Landschap Dijleland)

NIEUWE BUURTTUIN IN ERPS-KWERPS
Hip hip hoera! Er komt een nieuwe buurttuin tot ontwikkeling in ErpsKwerps! Sinds 2016 heeft Natuurpunt Groene Vallei zijn uitvalsbasis in het
bezoekerscentrum in de Lelieboomgaardenstraat. Recent kocht Natuurpunt
ook de grote weide naast het bezoekerscentrum. De bedoeling is om deze
samen met Regionaal Landschap Dijleland en buurtbewoners te ontwikkelen als een veelzijdige buurttuin of belevingstuin voor iedereen! In
november 2018 werd daarom een participatieve ontwerpavond gehouden
met buurtbewoners en verschillende verenigingen zoals Chiro, Jeugdbond
Natuur en Milieu, Erfgoedhuis, ... Samen werd tot een boeiend ontwerp
gekomen met klimheuvels, klauterbomen, poelen, boomgaard, picknickbanken, zitbanken, amfitheater, speelweide, wilgentunnels, wilgenhutten,
enzovoort. Erps-Kwerps krijgt er een veelzijdige ontmoetingsplek bij!

© Regionaal Landschap Brabantse Kouters

Voor de realisatie van de buurttuin mag men rekenen op een subsidie van
de Koning Boudewijnstichting. Het buurttuinproject werd namelijk geselecteerd voor de projectoproep Buurten op den Buiten die inzet op buurtinitiatieven voor levendige, sociale landelijke buurten.
Natuurlijk moet het aanplanten nog steeds zelf gedaan worden. Daarom is
er een plantdag op zondag 17 maart om 14 u. Wie graag mee een
handje uit de mouwen wil komen steken, is van harte welkom, breng dan
zeker een schup mee!
Zondag 17 maart om 14 u.
Bezoekerscentrum ‘Groene Vallei’, Lelieboomgaardenstraat 60,
Erps-Kwerps
Meer info: an.devroey@rld.be
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(vtbKultuur)

(Atletiekclub Kortenberg (Acko))

TADZJIKISTAN EN PERU, FILMREPORTAGE
DOOR DOMINIEK DRUART

SPAGHETTIAVOND
De jeugdwerking van Acko, de atletiekclub van Kortenberg, organiseert
haar jaarlijkse spaghettiavond ten voordele van de club. Heb je zin om eens
niet te moeten koken? Om je sportieve vrienden van de atletiek te zien
buiten de piste? Of om de club financieel te steunen? Iedereen is welkom
om te komen smullen van een lekker bord verse spaghetti bolognese of
spaghetti met vegetarische saus. Dit jaar vindt het festijn vanaf 17 u. plaats
in de parochiezaal in Everberg. Vrienden, familie, iedereen is welkom!

Wereldreiziger Dominiek Druart neemt je mee naar de fabelachtig mooie
Pamir Highway in Tadzjikistan en je geniet van een 2000 jaar oude beschaving en gastvrije bevolking. Je reist door vruchtbare valleien, uitgestrekte,
desolate plateaus en tussen de hoogste bergen van de wereld.
Na de pauze bezoek je Zuid-Amerika’s parel: Peru met zijn Inca-ruïnes, de
verborgen stad Machu Picchu, het zuidelijke Amazonegebied, de indrukwekkende Colca Canyon.
Vrijdag 22 maart van 20 tot 22 u.
Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348, Kortenberg
7 euro, 6 euro leden
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

(vzw Malagasy)

SPAGHETTI SMULLEN VOOR MADAGASKAR
Op zaterdag 23 maart van 17 tot 21 u. organiseert vzw Malagasy haar
vijfde spaghettiavond in OC De Zolder. De opbrengst van het etentje is
integraal bestemd voor het scholingsproject in Madagaskar waar kinderen
uit kansarme gezinnen de mogelijkheid geboden wordt om naar school te
gaan. Kom smullen voor het goede doel en geniet van huisbereide spaghettisaus!
Zaterdag 23 maart van 17 tot 21 u.
OC De Zolder
12 euro volwassenen, 9 euro kinderen tot 12 jaar
Meer info en inschrijven voor 21 maart: info@malagasy.be

Zaterdag 23 maart van 17 tot 22 u.
Parochiezaal Everberg, Annonciadenstraat 23, Everberg
Meer info: http://www.acko.be
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(Rode Kruis Kortenberg)

THEMA-AVONDEN VOOR REANIMATIE EN
DEFIBRILLATIE
Wist je dat
er ongeveer 10.000 hartstilstanden per jaar in België zijn? Dat is ongeveer
27 hartstilstanden per dag.
Wist je dat
er in Europa elke 45 seconden een hartstilstand is?
Wist je dat
de kans bestaat dat er ongeveer18 Kortenbergenaren per jaar een hartstilstand kunnen krijgen of 3 om de 2 maand
Wist je dat
er onomkeerbare schade in de hersenen optreedt na 3 minuten?
Dan weet je
dat, als je niets doet, de persoon overlijdt!
Kan jij
een persoon met een hartstilstand redden? Kan je reanimeren?

Weet dan
dat sinds begin 2017 de gemeente geïnvesteerd heeft in AED-toestellen en
dat het Rode Kruis in samenwerking met de gemeente Kortenberg kosteloos opleidingen geeft in reanimatie en defibrillatie (reanimatie met AED)
Op volgende data kan je de opleiding
komen volgen (inschrijven is wenselijk,
beperkte plaatsen), telkens van 19 tot
22 u.:
Woensdag 27 maart in GC Colomba
Dinsdag 22 oktober in OC De Zolder
Woensdag 27 november in OC Oud
Gemeentehuis
Meer info en inschrijven:
vorming@kortenberg.rodekruis.be, 0476 570 293
of https://act.rodekruis.be/Home/Home.aspx

(’t Akkosjeke)

(TC Leliehof-Silsombos)

TWEEDEHANDSBEURS KLEDING VOOR
BABY'S, KINDEREN, JEUGD EN
ZWANGERSCHAPSKLEDIJ

WELKOM BIJ TC LELIEHOF-SILSOMBOS

Op zaterdag 30 maart vindt in GC Colomba een tweedehandsbeurs
voor baby-, kinder- jeugd- en zwangerschapskleding plaats. Er wordt
enkel contant geld aanvaard. Lijsten voor de volgende verkoop zijn enkel
die dag te verkrijgen. Kledij voor de beurs (enkel voor wie al een lijst heeft)
moet worden binnengebracht op vrijdag 29 maart tussen 15.30 en 20 u.
De afrekening gebeurt op zondag 31 maart tussen 9.30 en 10.30 u.
Zaterdag 30 maart van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba
Meer info: secretariaat@akkosjeke.be of www.akkosjeke.be

Heb je zin om lid te zijn van
een lokale, joviale, dynamische tennisclub gelegen in de
rustige en mooie groene
omgeving van het Silsombos?
Dan is TC Leliehof-Silsombos
misschien iets voor jou?
TC Leliehof-Silsombos is een
vzw, gedragen door een paar
gedreven bestuursleden. Aan
de tennisclub is een uitstekende tennisschool verbonden onder leiding van Martin
Vosswinkel (A-trainer en exA-speler). Op drie zonovergoten gravelterreinen kan zowel jong als oud, starter als volmaakte, recreatieve als competitieve tennisspeler zijn hart ophalen. TC Leliehof-Silsombos
hoopt jou al zeker te mogen ontvangen!
Meer info:
https://sites.google.com/view/tcleliehof/zomertennis-2019
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Jaks !
(Jeugd Rode Kruis Kortenberg)

(Jin Scouts&Gidsen Kortenberg)

HET RODE KRUIS CAFÉ

30+ FUIF JIN KORTENBERG

Op zaterdag 2 maart zal er, voor die
avond, even een nieuw pop-up café zijn in
Erps-Kwerps: het Rode Kruis Café! Dit met
de samenwerking van het Jeugd Rode Kruis
Kortenberg. Een gezellige avond, waar je
informatie kan vergaren en je je kan inschrijven voor het Jeugd Rode
Kruis dat binnenkort terug van start gaat! En natuurlijk kan je er ook
iets drinken aan democratische prijzen!

Na een spetterende editie van afgelopen jaar organiseert Jin scouts Kortenberg dit jaar een veelbelovende 10de editie van de 30+ fuif. Doe je dansschoenen maar aan en zak zaterdag 2 maart af
naar de parochiezaal te Everberg.
Zaterdag 2 maart om 20 u.
Parochiezaal Everberg, Annonciadenstraat 23, Everberg
4 euro VVK, 6 euro aan de kassa

Zaterdag 2 maart om 20 u.
Ontmoetingshuis De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Kosteloos, drank aan democratische prijzen

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

Vrij 01/03/19, 08/03/19, Salsation® lessen
15/03/19, 22/03/19 en
29/03/19
van 20:30 tot 21:30

Fidastic

Van za 02/03/19
tot vrij 29/03/19

Jeugdboekenmaand

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Van za 02/03/19
tot vrij 29/03/19

Stemmen voor vrede en
vriendschap

Lions Kortenberg
i.s.m. de Bib

Bibliotheek Kortenberg

Tijdens de openingsuren van de Bib

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

€ 80 beginners (materiaal inbegrepen),
€ 50 gevorderden (prijzen voor een volledig
lesjaar), kantschool.kortenberg@skynet.be

Za 02/03/19 en 16/03/19 Lessen kantklossen
van 09:00 tot 16:00

Turnzaal GBS De Negensprong

Info
€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51,
http://www.fidastic.be
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Organisator

Waar

Info

Za 02/03/19
van 17:00 tot 19:00

Kindercarnaval:
Zet de maskers maar op

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 12, http://www.fidastic.be, 0476 99 22 51,
info@fidastic.be

Za 02/03/19 om 18:00

Congolees feest

vzw Acolisa

GC Colomba

0478 60 86 62, contact@acolisa.be

Za 02/03/19 om 20:00

Het Rode Kruis Café

Rode Kruis Kortenberg Ontmoetingshuis De Klok,
i.s.m. Jeugd Rode Kruis Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Kortenberg

Za 02/03/19 om 20:00

30+fuif

Jin Scouts&Gidsen
Kortenberg

Parochiezaal Everberg,
€ 4 VVk, € 6 kassa, https://scoutskortenberg.be
Annonciadenstraat 23, Everberg

Zo 03/03/19
van 09:00 tot 13:00

Start wielerseizoen:
opening zondagsritten

WTC Blosom
Meerbeek vzw

Speelplaats GBS De Boemerang www.wtcblosommeerbeek.be, 02 759 97 96
(Gerda) of 0498 58 47 30

Zo 03/03/19 om 09:00

Spring met 't Wieltje op de
fiets

WTC 't Wieltje
Kortenberg vzw

Dr. V. De Walsplein

www.wtc-twieltje.be, info@wtc-twieltje.be,
02 759 43 72

Zo 03/03/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km te
Kortenberg

Wandelclub De
Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

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

Zo 03/03/19
van 10:30 tot 12:00

Muzikale Strelingen: 'Concert vtbKultuur
met een verhaal', Kris
Wittevrongel, piano

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

€ 16, € 14 VVK, € 14 leden, € 12 leden VVK
(kaarten ook aan de UiTbalie in de Bib),
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Van ma 04/03/19
tot vrij 08/03/19
van 07:30 tot 17:30

Speelplein Alles Kids en
A-teens: Onder de grond

Dienst Vrije Tijd

Sporthal Colomba

€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag,
€ 28 week, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van ma 04/03/19
tot di 05/03/19
van 08:30 tot 16:30

Kleuterstage (volzet)

Dienst Vrije Tijd

OC De Zolder

€ 40, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Ma 04/03/19
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Spionkoppen
(volzet)

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Ma 04/03/19, 11/03/19 Wandelen
en 18/03/19
van 13:45 tot 16:00

55plus Kortenberg

GC Colomba

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

Ma 04/03/19, 11/03/19, KVLV Everberg wandelt!
18/03/19 en 25/03/19
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

Gemeenteplein Everberg,
Annonciadenstraat

Kosteloos, 02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com,
http://www.kvlv-everberg.be

Ma 04/03/19, 11/03/19, Salsation® lessen
18/03/19 en 25/03/19
van 20:00 tot 21:00

Fidastic

Turnzaal GBS De Boemerang

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51,
http://www.fidastic.be

Di 05/03/19
van 09:00 tot 16:00

Balsportdag (volzet)

Dienst Vrije Tijd

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

€ 10, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Di 05/03/19
van 13:00 tot 16:30

ZAP: Indoor paintball in
Hoegaarden

Dienst Vrije Tijd

Vertrek met de bus op parking
GC Colomba. Indoor paintball
Kouterhof, Hoegaarden

€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Di 05/03/19
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

http://kortenberg.rodekruis.be,
bloed@kortenberg.rodekruis.be

Woe 06/03/19
van 13:30 tot 16:30

Creamiddag: Carnaval

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Kosteloos, drank aan democratische prijzen
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Woe 06/03/19
van 14:00 tot 15:00

Voorlezen in de Bib: Een
bezige bij

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 06/03/19,
13/03/19, 20/03/19 en
27/03/19
van 14:00 tot 15:00

Salsation® lessen

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 5, info@fidastic.be, 0476 99 22 51,
http://www.fidastic.be

Do 07/03/19
van 13:30 tot 16:30

Creatieve hobbyclub

KVLV Everberg

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

Do 07/03/19
van 18:15 tot 22:00

Bernard van Orley. De weg vtbKultuur
naar Bruegel, tentoonstelling

Vrij 08/03/19
van 10:00 tot 12:00

Theatervoorstelling:
'My robot friend'

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

€ 5 per gezinslid, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com

Van za 09/03/19
tot zo 17/03/19

De Grote Lenteschoonmaak

Dienst Duurzaamheid

Heel Kortenberg

Kosteloos, info via
duurzaamheid@kortenberg.be, 02 755 30 70

Zo 10/03/19
van 09:00 tot 17:00

Dagtocht Houtain-le-Val
22 km

Wandelclub De
Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 0479 22 93 44,
http://www.witlooftrekkers.be

Zo 10/03/19
van 09:30 tot 12:30

Werkdag: bronnen van de
Weesbeek

Natuurpunt Kortenberg Weesbeek, Kammestraat, Erps- Kosteloos, pieter.moysons@gmail.com
Kwerps

Zo 10/03/19 om 15:00

Pannenkoekenconcert

CONEK

Parochiezaal Everberg,
an.verkammen@gmail.com
Annonciadenstraat 23, Everberg

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof, lokaal 1.6

€ 129,50, sociaal tarief met vrijetijdspas,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10

Ma 11/03/19, 18/03/19, Computercursus voor
25/03/19 en 01/04/19 beginners
van 09:00 tot 12:00

Samenkomst aan station
Kortenberg (PSK Brussel)

€ 21, € 10 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Van ma 11/03/19
tot ma 20/05/19
van 17:30 tot 18:30

Kleuterinitiatie ropeskipping Jump-up vzw

GC Colomba

€ 25 voor 8 lessen, www.jump-up.be,
info@jump-up.be

Van di 12/03/19
tot di 14/05/19
van 18:00 tot 19:00

Kleuterinitiatie ropeskipping Jump-up vzw

GBS De Klimop

€ 25 voor 8 lessen, www.jump-up.be,
info@jump-up.be

Di 12/03/19
van 20:00 tot 22:00

Riesling, wijnavond o.l.v.
Michèle Vermeulen

vtbKultuur

GC Colomba

€ 31, € 27 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Do 14/03/19
van 20:00 tot 22:00

Infoavond 'Het nieuwe
erfrecht'

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
i.s.m. Gezinsbond

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com

Vrij 15/03/19
van 10:00 tot 12:00

Gegidst bezoek
AnthurMiddendorp

vtbKultuur

€ 6, € 5 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

Vrij 15/03/19
van 14:00 tot 16:00

Infonamiddag: Opname in
een woonzorgcentrum Informatie en tips

Dienstencentrum
OC Berkenhof
Kortenberg i.s.m. S-plus

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

Vrij 15/03/19
van 18:00 tot 20:00

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

http://kortenberg.rodekruis.be,
bloed@kortenberg.rodekruis.be

Za 16/03/19
van 14:00 tot 17:00

Zwerfvuilactie

Natuurpunt Kortenberg Parking OC Oud Gemeentehuis

Kosteloos, paul.vanleest@proximus.be

CSK Everberg vzw

info@cskeverberg.be

Za 16/03/19 van 17:00 Restaurantdagen
tot 22:00 en zo 17/03/19
van 11:30 tot 15:00

Vertrek OC Berkenhof

Brasserie WZC OLV Lourdes,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

OC Atrium
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Za 16/03/19
van 20:00 tot 22:30

Stabat Mater van Pergolesi.
Concert door Hildebrandt
Consort

vtbKultuur

Vertrek OC Berkenhof

€ 25, € 22 VVK, € 20 leden VVK,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Zo 17/03/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Perk

Wandelclub De
Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 0472 91 08 95,
http://www.witlooftrekkers.be

Zo 17/03/19 om 14:00

Nieuwe buurtuin in ErpsKwerps: plantdag

Natuurpunt Groene Vallei Bezoekerscentrum 'Groene
an.devroey@rld.be
en Regionaal Landschap vallei', Lelieboomgaardenstraat
Dijleland
60, Erps-Kwerps

Di 19/03/19 en
woe 20/03/19

Bloemschiklessen

Die Blomme

GC Colomba

€ 60 voor 9 lessen van september 2018 tot en
met mei 2019, info: 02 759 20 09,
micheline.matterne@skynet.be of 0476 26 99 92,
edith.dewit-vanhaelen@skynet.be

Di 19/03/19
van 11:30 tot 14:00

Breugelbuffet in het
dorpsrestaurant

Dienstencentrum
Kortenberg

GC Colomba

€ 14, € 14,50 aan de kassa - inschrijven
voor 12 maart, kortenberg.kwandoo.com,
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10

Di 19/03/19
van 19:30 tot 22:30

Workshop 'Opruimen met de Markant GrootKonMari-methode'
Kortenberg

OC De Zolder

€ 15, € 8 leden, markant.kortenberg@gmail.com

Do 21/03/19
van 19:30 tot 22:00

Mindful massage van hoofd, Vormingplus Oost-Brabant OC Berkenhof
nek en schouder (volzet)
i.s.m. Dienst Cultuur
en Dienstencentrum
Kortenberg

€ 14 (€ 11 reductietarief Vormingplus),
016 52 59 00, info@vormingplusob.be

Do 21/03/19

Café creatief

Kosteloos, 02 759 44 23,
annemie.magnus@telenet.be

Vrij 22/03/19
van 20:00 tot 22:00

Stress verminderen door de Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
juiste ademhaling. Infosessie
door Nathalie Leroy

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com

Vrij 22/03/19
van 20:00 tot 22:00

Creales: wandlap in vilt

Femma Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

0478 387 413, kvlveverberg@gmail.com,
inschrijven voor 16 maart

Vrij 22/03/19 van 20:00 Tadzjikistan en Peru.
tot 22:00
Beeldreportage door
Dominiek Druart

vtbKultuur

Residentie Hertog Jan,
Leuvensesteenweg 348,
Kortenberg

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

Za 23/03/19
van 07:35 tot 20:00

Monumentenuitstap:
Gent en Izegem

vtbKultuur

Vertrek OC Berkenhof (autocar) € 41, € 37 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Za 23/03/19
van 17:00 tot 22:00

Spaghettiavond

Atletiekclub Kortenberg Parochiezaal Everberg,
http://www.acko.be
(Acko)
Annonciadenstraat 23, Everberg

Za 23/03/19
van 17:00 tot 21:00

Spaghetti smullen voor
Madagaskar

vzw Malagasy

OC De Zolder

€ 12 volwassenen, € 9 kinderen,
info@malagasy.be

Za 23/03/19
van 17:30 tot 20:30

Pastafestival

GBS De Klimop

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Bestellingen via 02 759 64 59,
deklimop@kortenberg.be, www.deklimop.net

Zo 24/03/19
van 10:00 tot 13:00

Een jaar vol kleuren

Bonzaï

Sint-Pieterskerk, Kwerps

Kosteloos, http://www.bonzaiwerking.be

Di 26/03/19
van 19:30 tot 22:00

Maak de kringloop weer rond Velt Midden-Brabant
met een composttoilet

GC Colomba

€ 5, € 3 leden

Woe 27/03/19
van 19:00 tot 22:00

Thema-avonden voor
reanimatie en defibrillatie

GC Colomba

Kosteloos, vorming@kortenberg.rodekruis.be,
0476 570 293, https://act.rodekruis.be/Home/Home.aspx

Rode Kruis Kortenberg
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Woe 27/03/19

Kookdemo: apero's

OC De Zolder

€ 11, € 8 leden, 02 759 44 23, annemie.magnus@telenet.be

Do 28/03/19
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor senioren Seniorenadviesraad en
het Welzijnshuis

GC Colomba

Kosteloos, gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 30 70, http://www.kortenberg.be/

Vrij 29/03/19
van 20:00 tot 22:00

Film in de Bib:
A Star Is Born

Za 30/03/19
van 10:00 tot 12:00

Digidokter: Samenwerken via Bibliotheek Kortenberg Administratief Centrum
je smartphone
- zaal 1.1

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

Za 30/03/19
van 10:30 tot 13:30

Tweedehandsbeurs
kinderkledij (tot 16 jaar) en
zwangerschapskledij

http://www.akkosjeke.be,
secretariaat@akkosjeke.be

Zo 31/03/19
van 09:30 tot 12:30

Werkdag natuurgebied Rotte Natuurpunt Kortenberg Natuurgebied De Rotte Gaten, Kosteloos, paul.vanleest@proximus.be
Gaten
Schoonaardestraat-Broekstraat,
Meerbeek

Zo 31/03/19
van 10:00 tot 12:30

De Marollen anders. Culturele vtbKultuur
Brusselwandeling o.l.v. Jos
Vanderstappen

Samenkomst aan station
Kortenberg

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

Zo 31/03/19
van 10:30 tot 12:00

Godly Play voor kids: Verhalen van Bonzaï
toen, worden verhalen van nu!

Sint-Pieterskerk, Kwerps

€ 1, kosteloos leden, http://www.bonzaiwerking.be,
02 757 12 43, bonzai.kortenberg@gmail.com

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

't Akkosjeke

GC Colomba

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com

ADRESSEN

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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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) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze
instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke webstek:
kortenberg.be/artikels-voor-zoeklicht-aanleveren
Dit moet ten laatste op 25 februari 2019 gebeuren voor het aprilnummer, en ten laatste op 25 maart 2019 voor het meinummer.
Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
webstek en in tal van andere media.

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

Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Woensdag		
Zaterdag		
Bibliotheek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van 9 tot 12 u.
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
van 9 tot 12 u. (behalve Leren,
Ondernemen & Werken)

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 en Welzijnshuis Kortenberg,
Alexandra Thienpont, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg,
Mit Van Gompel, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
IPM printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 april 2019. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 februari 2019
worden ingediend. Voorstellen voor het meinummer van Zoeklicht
moeten ten laatste op 25 maart 2019 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 1 maart 2019 om 13 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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Iedereen Leest
presenteert
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Vrienden
vOOR AlTiJD
Jeugdboekenmaand.be
Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Jacques & Lise — vorm Kris Demey

iedereenleest.

