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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.

Maandag 6 mei: pmd en papier en karton
Vrijdag 10 mei: huisvuil en gft / oude metalen (op afroep)
Vrijdag 24 mei: huisvuil en gft
Maandag 27 mei: pmd en papier en karton
Het recyclagepark is uitzonderlijk gesloten op donderdag 30 mei.
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

Veegbeurt Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 13 mei

Wachtdienst tandartsen

Kosteloos fietsgraveren

Wachtdienst dierenartsen

Ombudslijn gemeente

1 mei: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
3-4 mei: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
11-12 mei: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
18-19 mei: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
25-26 mei: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
30 mei (O.L. Hemelvaart): Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60

Gemeentelijk crisisnummer

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

Pensioenzitdagen

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



Huisvuilkalender

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 6 mei van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van
het Welzijnshuis. Gelieve vooraf contact op te nemen om een afspraak
vast te leggen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket
van Woonwijzer. Woonwijzer is bereikbaar op 0496 128 664 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

Woensdag 8 mei van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
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.
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

Volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 6 mei 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, 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-welzijn-beluisteren.
De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen vindt
u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per
e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Secretariaat via
secretariaat@kortenberg.be.

Foto: Evgenia Belyaeva

Burgerzaken
REGIONALE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN OP ZONDAG 26 MEI
GEMEENTEBESTUUR

Waar en wanneer
stemmen?
Op uw oproepingsbrief
staat waar en wanneer
u moet gaan stemmen.
Als u in de week voor
de verkiezingen nog
geen oproepingsbrief
hebt ontvangen, dan
kunt u bij de dienst Burgerzaken terecht voor een duplicaat.
U moet in Kortenberg stemmen als u Belg bent, in Kortenberg gedomicilieerd was op 1 maart 2019, u 18 jaar of ouder bent op 26 mei en u niet
uitgesloten of geschorst bent van uw stemrecht.
Europese inwoners van Kortenberg die zich geregistreerd hebben als kiezer
voor de Europese verkiezingen kunnen enkel voor die verkiezingen stemmen, zij kunnen niet stemmen voor de federale en regionale verkiezingen.
Niet-Europese burgers kunnen voor geen enkele verkiezing stemmen op
zondag 26 mei.

In Kortenberg zijn er vier stemlocaties:
• Kortenberg: GC Colomba, Wijngaardstraat 1
• Erps-Kwerps: Polyvalente zaal, Oudebaan 14
• Everberg: OC Oud gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11
• Meerbeek: OC Atrium, Dorpsstraat 177
Hoe stemt u geldig?
Om de werking van de stemcomputers nog eens te testen, kunt u komen
oefenen in de bib vanaf zaterdag 11 mei. U kunt dan tijdens de
openingsuren van de bib het digitaal stemmen nog eens opfrissen.
Alle info over hoe u een volmacht geeft of wat u moet doen als u niet
beschikbaar bent op de dag van de verkiezingen vindt u op
https://verkiezingen.fgov.be.
Voor meer inlichtingen over de verkiezingen kunt u steeds terecht bij de
dienst Burgerzaken: burgerzaken@kortenberg.be of 02 755 30 70.
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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.
Meer info:
Dienst Burgerzaken
burgerzaken@kortenberg.be of 02 755 30 70
www.kortenberg.be/reizen

•
•
•
•
•

•
•

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
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Ondernemen

NETWERKMOMENT VOOR ONDERNEMERS
GEMEENTEBESTUUR

Op maandagavond 20 mei organiseert de gemeentelijke Dienst
Ondernemen een netwerkmoment voor de Kortenbergse ondernemers.
Na een voorstelling van de nieuwe schepen van Lokale Economie, een
korte uiteenzetting van de gemeentelijke producten en diensten voor
ondernemers en thematafels, is het tijd om gezellig te netwerken onder
het genot van een hapje en een drankje. Inschrijven voor het netwerkmoment is gewenst en kan via kortenberg.kwandoo.com.

AVONDMARKTEN IN DE DEELGEMEENTEN
TIJDENS DE KERMISSEN – IETS VOOR U,
KORTENBERGSE HANDELAAR OF ONDERNEMER?
GEMEENTEBESTUUR

In de zomermaanden organiseert de gemeente Kortenberg avondmarkten
tijdens de kermissen in de deelgemeenten. Verschillende marktkramers
hebben zich reeds aangemeld hiervoor, maar de gemeente wil ook de
lokale handelaars en ondernemers de kans bieden om aan te sluiten. Mail
voor meer informatie naar ondernemen@kortenberg.be of bel naar
02 755 30 70.
• Zaterdag 1 juni van 17 tot 20 u., Gemeenteplein, Everberg
• Zondag 30 juni van 17 tot 20 u.,
Sint-Antoniusstraat/Alfons Dewitstraat, Meerbeek
• Zaterdag 14 september van 17 tot 20 u.,
Paddenstraat/Erfgoedhuis, Erps-Kwerps

Praktisch
Maandag 20 mei vanaf 19 u. – start om 19.30 u.
GC Colomba
Kosteloos
Inschrijven: kortenberg.kwandoo.com
Meer info: kortenberg.be/netwerkmoment-voor-ondernemers,
ondernemen@kortenberg.be of 02 755 22 30

Zoeklicht · Kortenberg
mei 2019

6

GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERG ZOEKT EEN
MARKTLEIDER

Bent u een vroege vogel? Legt u makkelijk contact? Bent u streng maar
rechtvaardig? En draait u uw hand niet om voor wat lichte administratie?
Dan is de gemeente Kortenberg op zoek naar u!
Als marktleider houdt u zich bezig met het toewijzen van losse standplaatsen, het bijhouden van aanwezigheden van de marktkramers, het innen
van de standplaatskosten, de organisatie van het paas- en sinterklaasfeest,
en ad hoc werkzaamheden.
De functie wordt beschouwd als vrijwilligerswerk waarvoor u een vrijwilligersvergoeding ontvangt.
Wat vraagt het gemeentebestuur van u? Een positieve instelling, een uittreksel uit het strafregister en wekelijks gemiddeld 4 uur van uw tijd.
Hebt u interesse? Mail naar ondernemen@kortenberg.be of bel 02 755 30 70.

GEMEENTEBESTUUR

UW RECLAME IN DE KORTENBERGSE
BRIEVENBUSSEN? DENK AAN DE
GEMEENTELIJKE DRUKWERKBELASTING!

Elke ondernemer wil het liefst zo veel mogelijkheid bekendheid verwerven
voor zijn of haar onderneming, producten en/of diensten. Er zijn tal van communicatiekanalen die ingezet kunnen worden om dit doel te bereiken. Daarin
kan de trend van de sociale media worden gevolgd, maar ook reclame in de
brievenbussen kan het gewenste effect hebben.
Let hierbij wel op! Op het grondgebied van Kortenberg wordt een gemeentebelasting aangerekend op het huis aan huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk. De belasting bedraagt 0,05 euro per verspreid exemplaar met een minimum van 15 euro per verspreiding.
Hoe regelt u dit? U kunt spontaan aangifte doen ten minste 24 uren vóór de
verspreiding. Vul hiervoor het elektronische aangifteformulier in op
kortenberg.be/gemeentebelasting-reclamedrukwerk-aangifte of vraag een
papieren exemplaar aan bij de dienst Financiën (financien@kortenberg.be of
02 755 30 70). Indien er geen aanvraag werd ingediend kan er een naheffing
volgen waarbij de oplage ingeschat wordt.
Reclamedrukwerk is elke publicatie of vergelijkbare producten
(bijvoorbeeld stalen) die bekendheid geven aan commerciële activiteiten, handelszaken en merknamen.
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Mobiliteit
LEVEND VERKEERSPARK LEERT KINDEREN VEILIG FIETSEN IN HET VERKEER
GEMEENTEBESTUUR

De doelen van deze actie zijn:
• leren fietsen in diverse verkeerssituaties
• gevaar leren inschatten
• de kennis van verkeer en veiligheid in schoolverband toetsen
Tijdens deze actie is er ook kans om de fietsen van de kinderen te laten
graveren. Het gemeentebestuur van Kortenberg krijgt ieder jaar tientallen
meldingen van gestolen fietsen waarvan er een twintigtal teruggevonden
wordt. Een gegraveerde fiets kan makkelijker opgespoord worden.
Alle leerlingen worden beloond met een kleine attentie, een drankje en
een versnapering.

Het gemeentebestuur van Kortenberg ondersteunt jaarlijks de praktische
verkeerseducatie door het organiseren van een ‘levend verkeerspark’. Leren
doen kinderen immers niet uitsluitend op de schoolbanken: de openbare
weg is de beste plaats om ervaringen op te doen in het verkeer.
Een levend verkeerspark is hiervoor de ideale formule! In de verschillende
deelgemeenten zullen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar tijdens
de maand mei op de openbare weg fietsen om te leren omgaan met het
verkeer.
Terwijl het verkeer zijn gewone gang gaat, volgen de leerlingen een uitgestippelde route in de schoolomgeving. Waarnemers met fluohesje controleren de leerlingen op het naleven van de verkeerssituatie en het correct
uitvoeren van manoeuvres.
De fietsbehendigheid wordt geoefend op de behendigheidsparcours die
vervaardigd werden door de lieden van de uitvoeringsdiensten.
De leerlingen krijgen ook de gelegenheid geïnformeerd te worden over de
gevaren van de dode hoek rondom een vrachtwagen. Een vrachtwagen en
een dodehoekzeil worden hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld. In de klassen kunnen er theorielessen gegeven worden aan
de hand van een dodehoekkoffer.
De fietsen van de deelnemende leerlingen worden vooraf aan een technische schouwing onderworpen met behulp van een fietscontrolekaart.

Helpt u samen met onze kinderen mee aan een veilig
verloop van dit initiatief?
Het levend verkeerspark kan enkel geslaagd verlopen als er voldoende seingevers zijn. Met fluohesje en C3-bordje staan zij
opgesteld op het parcours om de vaardigheden van de fietsende
kinderen te beoordelen. De scholen kunnen steeds rekenen op de
steun van verschillende ouders en grootouders, maar extra hulp is
steeds welkom:
•
•
•
•
•
•

2 mei in Everberg (school De Negensprong)
3 mei in Meerbeek (school De Boemerang)
9 mei in Kortenberg (school De Regenboog)
10 mei in Kortenberg (school Hertog Jan)
16 mei in Erps-Kwerps (school De Klimop)
17 mei in Erps-Kwerps (school Mater Dei)

Kunt u zich een halve dag vrijmaken op een of meerdere van deze
data en wenst u mee te werken aan dit initiatief?
Geeft u dan een seintje aan de dienst Mobiliteit
(mobiliteit@kortenberg.be of 02 755 30 70).
De scholen verwelkomen u met open armen!
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INFORMATIESESSIE: DEELVOERTUIGEN
GEMEENTEBESTUUR

De gemiddelde Vlaamse wagen staat 95% van de tijd stil, een weinig efficiënte investering dus. Bij autodelen maken meerdere gezinnen of organisaties na elkaar gebruik van een wagen en wordt dat gebruik geoptimaliseerd. Door efficiënter om te gaan met auto’s, zijn er minder wagens in
omloop en wordt de zware investering gedeeld. Vanaf een jaarlijks plafond
van 12.000 km op de teller blijkt autodelen voordeliger dan autobezit.
Bovendien verlost autodelen u ook van autogerelateerd gedoe zoals het
onderhoud, de keuring of het betalen van belastingen.
Staat ook uw wagen meer stil dan u lief is of heeft uw gezin af en toe een
(tweede) wagen nodig? Al aan autodelen gedacht? U gebruikt de auto
enkel wanneer u hem nodig hebt. Wanneer u hem niet nodig hebt, kan
iemand anders ermee op pad. Er zijn verschillende mogelijkheden: u kunt
privéwagens onderling delen met buren of vrienden of u kunt gebruik
maken van wagens van een autodeelaanbieder. Ook verschillende organisaties delen al hun wagens met de buurt. Ook in Kortenberg wil het
gemeentebestuur onderzoeken of er potentieel is voor autodelen!

De GAMV is de afkorting van de Gemeentelijke Adviesraad voor
Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Het is een van de vele adviesraden die onze gemeente rijk is. Uit de resultaten van de Grote
Kortenberg-enquête van 2017 blijkt dat het grootste deel van de
inwoners de problemen in verband met mobiliteit - zoals verkeersveiligheid, sluipverkeer, fiets- en voetpaden, parkeerproblemen en overdreven snelheid - door het gemeentebestuur prioritair aangepakt willen zien.
Iedere inwoner van Kortenberg mag deelnemen aan de vergaderingen van deze adviesraad. U bent vriendelijk uitgenodigd om de
open vergadering van dinsdag 14 mei bij te wonen. Een kans
om uw stem te laten horen en uw standpunten kenbaar te maken.

Autodelen heeft tal van voordelen!
• Autodelen is goedkoper. Indien u een gedeelde wagen gebruikt, hoeft
u zelf geen wagen te kopen. Als eigenaar kunt u uw kosten delen met
anderen.
• Autodelen is flexibeler. U krijgt toegang tot verschillende types wagens.
• Minder auto’s op straat betekent ook meer ruimte voor leuke dingen!
• De parkeeroverlast vermindert.
• U hebt meer contact met mensen in uw buurt.
Spreekt een van deze voordelen u aan? Kom gerust eens luisteren naar de
informatiesessie, die voorafgaat aan een open vergadering van de
Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
Dinsdag 14 mei om 20 u.
Raadzaal Administratief Centrum
Meer info: mobiliteit@kortenberg.be of 02 755 30 70

Copyright: Christophe Vandereecken
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

KRINGLOOPTUINDAG EN PLANTENBEURS
IN PARK VAN DE OUDE ABDIJ

Op zondag 5 mei van 10 tot 17 u. organiseren de kringloopkrachten, in
samenwerking met de dienst Milieu, een Kringlooptuindag en Plantenbeurs in
het Park van de Oude Abdij.
Wat initieel begon als een activiteit rond composteren, is uitgegroeid tot een
beurs waar alle initiatieven rond ecologisch en duurzaam leven een plaats
krijgen. Ook dit jaar werden een aantal nieuwe standhouders aangetrokken en
ook de vaste waarden van voorgaande jaren zullen opnieuw aanwezig zijn.
Zo verwelkomen we initiatieven die actief zijn rond ecologisch leven en wonen,
betere gezondheid en vitaliteit, fairtradehandel, imkerij, bloemschikken, keramiek, neerhofdieren, ecologische tuininrichting, verwerken van eigen
fruitoogst, ...
Particulieren met groene vingers zullen hun enthousiasme voor het kweken en
verzorgen van kamer- en tuinplanten en moestuinieren met u delen.
De Kringlooptuindag is een echte belevingsbeurs voor jong en oud met doorlopend tal van demonstraties en activiteiten.
Tot slot kunt u gezellig nakaarten met een (h)eerlijke hamburger met lokaal
rundvlees, een ijsje en/of een fair trade drankje op het terras onder de oude
bomen langs het water. Een niet te missen evenement voor jong en oud.
Alle geïnteresseerde inwoners zijn welkom in het Park van de Oude Abdij, te
bereiken via de toegangsweg langs de Wijngaardstraat te Kortenberg.
Parkeergelegenheid is er op de parking van GC Colomba, of nog beter: kom
gewoon met de fiets. Kom zeker een kijkje nemen!
Praktisch
Zondag 5 mei van 10 tot 17 u.
Park van de Oude Abdij , Abdijdreef 22, Kortenberg
Kosteloos

WEEK VAN DE KORTE KETEN – KORTE
KETENMARKT MET PROEVERIJ + WORKSHOPS BIJENWASDOEK EN ZAADBOMMEN MAKEN
GEMEENTEBESTUUR

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. Zo is hij niet enkel
een ambassadeur voor zijn product maar voor de hele korte keten. In ruil
krijgt u als klant verse en kwaliteitsvolle producten recht van het land.
Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien ondersteunt u de lokale economie.
Op donderdagavond 9 mei zal er een feesteditie rond de Korte Keten
plaatsvinden in samenwerking met de Buurderij Kortenberg aan de parochiezaal van Everberg. Blijf een glaasje drinken, proef een hapje en ontmoet de boeren, de buren en de producenten!
Workshops voor kinderen
Een bijenwasdoek is een duurzaam alternatief voor huishoud- en aluminiumfolie. Het is
uitstekend geschikt om brood, kaas, groente
of fruit in te bewaren, of uw boterhammen
in meenemen naar werk of school. Ook kunt
u er kommetjes en schalen mee afdekken
om te voorkomen dat het voedsel uitdroogt. Neem gerust uw eigen kommetjes
mee en maak een mooi moederdaggeschenk!
Foto: Marie-Hélène Deploige

Laat het zoemen met bloemen
Een zaadbom is een pakketje bloemzaadjes, beschermd door klei en potgrond. Steek de handen uit de mouwen
en gooi de bommen op een plaatsje thuis
waar wat meer bloemen mogen staan.
Zo ondersteunt u onze bijen, die broodFoto: Marie-Hélène Deploige nodig zijn voor onze producenten.
Beide workshops lopen de hele avond door, inschrijven is niet noodzakelijk.

Praktisch
Donderdag 9 mei van 17.30 tot 20 u.
Annonciadenstraat 21, Everberg
Info over alle activiteiten in Vlaanderen: www.weekvandekorteketen.be
Meer info: duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 30 70

Zoeklicht · Kortenberg
mei 2019

10

GRATIS HUIS-AAN-HUISINZAMELING VAN PAPIER EN KARTON
GEMEENTEBESTUUR

Slecht samengebonden papier en karton kan heel wat overlast veroorzaken op winderige dagen. Het is daarom belangrijk dat u uw papier en
karton stevig samenbindt met een touw of dat u het aanbiedt in een gesloten kartonnen doos.
Heeft de wind slecht aangeboden papier in uw straat verspreid? Help een
handje om de buurt proper te houden. Als iedereen zijn eigen stoep proper
houdt, blijft de hele straat netjes.
Papier en karton wordt huis aan huis ingezameld om de drie weken op de
data zoals terug te vinden op de gemeentelijke afvalkalender van EcoWerf.
Zet het papier en karton duidelijk zichtbaar buiten de dag van de ophaling
voor 7 u. of de avond ervoor na 20 u. U kunt hier ook altijd gratis mee
terecht op het recyclagepark.
Wat mag u aanbieden?
• Papieren zakken en kartonnen dozen
• Kranten, tijdschriften en folders: verwijder steeds de plastic folie
Wat kan niet?
• Vuil of vettig papier en karton: hoort bij restafval
• Cellofaan- of behangpapier: hoort bij roze zak of restafval
• Aluminiumfolie of aluminium zakjes: hoort bij restafval
• Aanbieding in plastic bakken, boxen of wasmanden

Geef uw papier
en karton een
veilige thuis.
Vermijd waaivuil. Bind papier en
karton samen met natuurtouw of
stop ze in een stevige, gesloten doos.

Hoe correct aanbieden?
• Bied uw papier en karton aan in een stevige gesloten kartonnen doos
of bind uw papier en karton stevig samen met natuurtouw.
• Denk aan de rug van de ophaler: het gewicht per doos mag maximum
15 kg zijn.
• Plaats bij regen en sterke wind uw papier en karton pas ‘s morgens
buiten of breng het naar het recyclagepark.
• Vouw de dozen zoveel mogelijk op. Maximum 1m³ per ophaling.
Wat gebeurt ermee?
Papier en karton wordt gesorteerd, met water gemengd, ontinkt, gebleekt,
geperst en gedroogd. Zo kan papier en karton tot zeven keer gerecycleerd
worden. Te veel papier in de bus? Kom een gratis anti-reclamesticker halen
aan de snelbalie van het gemeentehuis.
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Ruimtelijke Ordening
Foto: : Lander Loeckx

INFOAVOND: GEVELRENOVATIE
GEMEENTEBESTUUR

Gelijktijdig of achtereenvolgens nieuw schrijnwerk met hoogrendementsglas plaatsen en de bestaande buitenmuren na-isoleren is een interessante
denkpiste, waarbij een doordachte aanpak echter noodzakelijk is.
In deze sessie leert u waarop u moet letten bij de vervanging van ramen
en welke mogelijkheden u heeft om bestaande spouwmuren of volle
muren te isoleren: buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw.
Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen
van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie (een vereiste voor de
renovatiepremie), passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod.

Dinsdag 28 mei om 19.30 u.
Administratief Centrum,
vergaderzaal 3.1
Kosteloos
Inschrijven verplicht via
www.vormingplusob.be/
gevelrenovatie-Kortenberg

Drugs- en alcoholpreventie
31 MEI, WERELDDAG ZONDER TABAK, BOUWEN AAN GENERATIE ROOKVRIJ
GEMEENTEBESTUUR

Bron: Logo Oost-Brabant

Elke week beginnen in ons land honderden kinderen te roken. Generatie
Rookvrij wil dit een halt toeroepen. Het doel? Kinderen die geboren worden in
2019 rookvrij laten opgroeien. Zodat ze over 18 jaar, als ze meerderjarig zijn,
een rookvrije generatie vormen.
U kunt mee helpen om dit doel te bereiken. Hoe?
• Geef kinderen het goede voorbeeld. Want kinderen kopiëren
gedrag, ook rookgedrag.

• Rook niet in het zicht of bijzijn van kinderen. Bijvoorbeeld aan de schoolpoort, bij de sporthal, in de speeltuin, ...
• Maak plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij.
Vindt u ook dat kinderen het recht hebben om rookvrij op te groeien? Geef mee
een sterk signaal door op 31 mei, de Werelddag zonder Tabak, bellen te blazen.
Post uw foto of filmpje op sociale media met hashtag #generatierookvrij.
Meer weten? Surf naar www.generatierookvrij.be
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Welzijnshuis
WEEK VAN DE OPVOEDING 2019
Elk jaar vindt in mei in heel Vlaanderen de Week van de Opvoeding plaats. Dit jaar onder het motto: ‘Opvoeden, dat doe je samen!’ Ook in Kortenberg worden tal van
activiteiten voor (groot)ouders en kinderen georganiseerd door het Huis van het Kind Kortenberg in samenwerking met al zijn partners. Het Huis van het Kind Kortenberg
hoopt veel gezinnen te mogen verwelkomen op deze activiteiten! Welkom!
Vormingsavond voor (groot)ouders: Tijd, de heilige graal
Tijd is de heilige graal waar iedereen naar op zoek is. Hoe maakt u tijd? Hoe
vindt u tijd? Doorheen de sessie toont Eva Brumagne aan dat focussen op wat
voor u essentieel is en loslaten wat ballast is, u op weg zet om die tijd te
vinden. Meer info over deze activiteit vindt u op blz. 20.
Organisatie: CM en Bibliotheek Kortenberg
Praktisch
Woensdag 8 mei om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
2 euro, ter plaatse betalen –
kosteloos voor mensen met voorkeurtarief (VT) in de ziekteverzekering
Vooraf inschrijven: www.cm.be/agenda
Vormingsavond voor ouders en kindbegeleiders: Succesvol
Democratisch Opvoeden
Jürgen Peeters (auteur van ‘Kinderen zijn geen puppy’s. De kracht van zelfsturing in opvoeding’) neemt u
mee in hoe discipline en een goede relatie met kinderen hand in hand kunnen gaan. Iedereen is welkom!
Organisatie: Kinderdagverblijf ’t Kapoentje en kinderclub Octopus

Speelmarkt voor kinderen en hun (groot)ouders
Groot en klein kunnen zich uitleven op verschillende spelen. Zo zijn er volksspelen, springkastelen, eendjes om te vissen en zoveel meer. Elk kind krijgt
een speelkaart waarop zoveel mogelijk stempels verzameld worden door te
spelen. Hoe meer kinderen spelen, hoe meer stempels ze verdienen. Deze
stempels geven achteraf recht op een leuke beloning. Een drankje en snack
zijn ook verkrijgbaar.
Organisatie: Huis van het Kind Kortenberg en partners
Praktisch
Woensdag 22 mei van 13 tot 17 u.
Skateterrein achter GC Colomba
Kosteloos
Geen inschrijving nodig
Alle activiteiten in de Week van de Opvoeding verlopen in samenwerking
met het Huis van het Kind Kortenberg.

Praktisch
Dinsdag 21 mei van 19.30 tot 21.30 u.
Polyvalente zaal kinderdagverblijf ’t Kapoentje en kinderclub
Octopus, Kerkhoflaan 28, Kortenberg
Kosteloos
Verplicht op voorhand inschrijven via formulier op www.ockapoen.be

16-23
MEI 2019

Opvoeden
Dat doen we samen
KIN/520 Week van de opvoeding_A4+Ruimte_01.indd 1

11/12/2018 17:51
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INFOSESSIE:
HET WELZIJNSHUIS UITGELICHT!
Op maandag 20 mei vindt er een infosessie plaats over de verschillende
diensten van het Welzijnshuis en over verschillende sociale voordelen. Het Welzijnshuis vindt het belangrijk dat u als inwoner van Kortenberg
goed op de hoogte bent van het aanbod van het Welzijnshuis en ook van
belangrijke sociale voordelen waar velen (vaak zonder het te weten) recht op
hebben, bijvoorbeeld: de mantelzorgpremie, het recht op verhoogde tegemoetkoming, de sociale correctie DifTar, ...).
Enkele reacties van deelnemers aan de infosessie vorig jaar:
‘Bedankt voor deze super-overzichtelijke uiteenzetting van al wat het
Welzijnshuis te bieden heeft! Uw uiteenzetting deed mij beseffen dat de inwoners van Kortenberg boffen met zoveel mogelijkheden en tegemoetkomingen
op allerlei niveau Ik vond het eerlijk waar heel boeiend en verrijkend!’

‘De infonamiddag over het Welzijnshuis was zéér interessant. Ik ben ontzettend
veel nieuwe dingen te weten gekomen die zeker van pas komen, zowel voor mezelf
als voor mijn omgeving! Een aanrader voor iedereen die in Kortenberg woont.’
Praktisch
Maandag 20 mei van 14 tot 15.30 u.
OC Berkenhof
Kosteloos
Meer info: welzijnshuis@kortenberg.be of 02 755 23 10

DE KAPSTOK VIERT ZIJN VERJAARDAG. SHOP MET KORTING TIJDENS DE KLANTENWEEK
Tussen zaterdag 18 en zaterdag 25 mei blaast De Kapstok zijn eerste
kaarsje op de Leuvensesteenweg feestelijk uit! De Kapstok laat dit niet ongemerkt voorbij gaan en organiseert daarom een Klantenweek.
Tijdens de Klantenweek kunt u heerlijk shoppen met 50 % korting op alle
kleding en accessoires. Bij een aankoop ontvangt u ook een persoonlijke goodie bag van De Kapstok, zolang de voorraad strekt.
De medewerkers van de Kapstok willen u bedanken voor het voorbije jaar.
Omdat waar ze nu staan zonder u niet mogelijk was. Elke aankoop, pasbeurt,
vriendelijk woord, helpende hand of donatie maken De Kapstok tot wat het
vandaag is: een hippe en toegankelijke winkel die lééft.
Praktisch
Van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 mei
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag telkens van 10 tot
12.30 u. en van 13.30 tot 18 u.
Zaterdag van 10 tot 12.30 u.
De Kapstok, Leuvensesteenweg 353, Kortenberg

de Kapstok
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Dienstencentrum
COMPUTERCURSUS: BEELDBEWERKING
Na het opladen van uw foto's en
een beetje theorie over pixels en
resolutie, maakt u kennis met de
basis van beeldbewerking met de
foto-app van Windows 10. Daarna
installeert u (eventueel) PhotoFiltre (freeware versie) op uw pc. Hiermee leert
u foto's verfraaien, spiegelen, vergroten en verkleinen. U kunt ook het contrast,
de kleur, belichting, enzovoort aanpassen. U gaat ook filters gebruiken en
eventueel iets uit de foto verbergen of bijmaken.
U bekijkt ook de Google Photos-app waarmee u albums en back-ups van uw
foto’s kunt maken zodat u ze met vrienden kunt delen en/of op al uw apparaten kunt bekijken (pc, tablet, smartphone en eventueel tv).
De reeks eindigt met het samenstellen van een fotoboek met uw foto's. Als uw
fotoboek voldoet aan uw wensen, kunt u dat bestellen. Zo hebt u een mooi
souvenir van uw vakantie of citytrip.

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 u als mantelzorger de nodige
info rond allerlei thema’s kunt krijgen, maar waar u ook uw verhaal kunt
vertellen en lotgenoten kunt 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 van het Dienstencentrum in OC Berkenhof.
Datum
Wat
Thema
Samenwerking
17/05/2019

Mantelzorgcafé

21/06/2019

Praatgroep

19/07/2019

Mantelzorgcafé

Vrijwilliger
Dienstencentrum

16/08/2019

Mantelzorgcafé

Vrijwilliger
Dienstencentrum

Basiskennis is vereist om deel te nemen (opstarten computer, mapjes aanmaken, werken met de muis, ...).
U mag uw eigen laptop meebrengen (als die op Windows 10 werkt) zodat we
u kunnen helpen met het installeren van Photofiltre.
Praktisch
Maandag 6, 13, 20 en 27 mei en dinsdag 4 juni van 14 tot 16 u.
129,50 euro (cursusmateriaal en koffie inbegrepen),
sociaal tarief met vrijetijdspas
OC Berkenhof, Lokaal 1.6
Inschrijven vóór 4 mei, Maximaal 12 deelnemers
Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

PEULVRUCHTENPARADE - LEKKER,
GOEDKOOP EN GEZOND ETEN
Ooit gehoord van de pronkboon? Het is een van de vele soorten peulvruchten die u voorbij ziet defileren tijdens de vormingssessie
'Peulvruchtenparade'. Peulvruchten vormen een grote familie, u kunt het
zich niet voorstellen! Het ideale moment om verschillende soorten te ontdekken, voelen, ruiken en proeven. U krijgt er de beste bonentips en u vindt
er nieuwe inspiratie om goedkoop, heerlijk en gezond te eten. Want peulvruchten bevatten vele nuttige voedingsstoffen - waaronder vitaminen en
mineralen (bijvoorbeeld ijzer en calcium) - én weinig calorieën.
Peulvruchten worden nog niet voldoende naar waarde geschat. Tijd voor
verandering!

Vrijwilliger
Dienstencentrum
Instant energie:
Samana
enkele tips om met
vermoeidheid om
te gaan

Meer info:
dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

Praktisch:
Dinsdag 21 mei van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
Kosteloos
Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10
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UITSTAP MET DE LIFTBUS: BOOTTOCHT VAN BRUSSEL NAAR ANTWERPEN
Op vrijdag 14 juni organiseert het Dienstencentrum een boottocht van
Brussel naar Antwerpen. De uitstap is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Wie een rolstoel of rollator nodig heeft, kan er op vraag eentje gebruiken
van het Dienstencentrum.
De liftbus vertrekt om 9 u. aan de serviceflats Dry Coningen
(Leuvensesteenweg 190) en rijdt ons naar Brussel. Daar schepen we tegen
10.30 u. in aan de Heembeekkaai. Het passagiersschip Verdi vaart ons dan
langs één van de economisch belangrijkste (en oudste) kanalen van ons
land en op de machtige Schelde, met zowel stedelijke, industriële als
prachtige natuurlandschappen op de vaarroute. Via indrukwekkende sluizen overbruggen we hoogteverschillen en maken we de verbinding met
de tijgebonden Zeeschelde. Op de boot kunt u een drankje kopen, geniet
u van een koude schotel en wordt u verwend met een drankje met taart.

Praktisch
Vrijdag 14 juni van 9 tot 18 u.
Vertrek: Serviceflats Dry Coningen, Leuvensesteenweg 190, Kortenberg
59 euro (voor bus, boot, koude schotel, 1 drankje en taart), sociaal
tarief met vrijetijdspas
Inschrijven vóór 7 juni
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

Tegen 16 u. meert schip Verdi aan het Steenplein in Antwerpen weer aan.
Daar pikt de liftbus ons weer op en start de terugrit richting Kortenberg.
We verwachten onze aankomst in Kortenberg tegen 18 u.

Politie
FIETSER BAAS IN FIETSSTRAAT
De gemeente Kortenberg en de politiezone HerKo stellen vast dat nog niet
alle weggebruikers de regels in een fietsstraat kennen en respecteren. De
belangrijkste informatie met betrekking tot een fietsstraat wordt hier voor
u op een rijtje gezet.
Waarom een fietsstraat?
De gemeente wil hiermee accentueren dat zij de fietser op deze locatie een
belangrijke plaats wil geven. Op deze manier wordt de fietser zichtbaar in
het straatbeeld gebracht. Bovendien wordt de continuïteit van een fietsroute verzekerd op plaatsen waar geen fietspad aanwezig is. In de
gemeente Kortenberg zijn de Kerkstraat, Kloosterstraat en SintAmandstraat reeds als fietsstraat ingericht.
Hoe kunt u een fietsstraat herkennen?
Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek. Aanvullend maken verschillende gemeenten het asfalt van de fietsstraat rood.
Welke regels gelden er in een fietsstraat?
In een fietsstraat mogen de fietsers de volledige breedte van de rijbaan
gebruiken bij eenrichtingsverkeer of de helft van de rijbaan langs de

rechterzijde wanneer er verkeer in twee richtingen is toegelaten.
Gemotoriseerde voertuigen zijn er toegelaten, maar zij mogen de fietsers
in een fietsstraat niet inhalen. Dit verhoogt de veiligheid van de fietser,
waardoor hij zo gemakkelijker de volledige breedte van de rijbaan zal
gebruiken. Daarnaast zullen bestuurders door dit inhaalverbod mogelijk
sneller de intentie hebben om te kiezen voor een alternatieve route. De
maximale toegelaten snelheid voor alle weggebruikers is 30 km/u. Hoewel
fietsers baas zijn in een fietsstraat, is het echter belangrijk dat ook de fietsers respect tonen naar andere weggebruikers toe.
De politiezone HerKo zal op regelmatige basis controles uitvoeren op het naleven van de verkeersregels in de fietsstraat.
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SNELHEIDSMETINGEN MAART
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente
in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen worden
besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden
door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of
pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen maart
Straat

Dorpsstraat (beide richtingen)

Toegelaten snelheid

50 km/u.

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

2.278

41 km/u.

0,5

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

In de straten waar in maart snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 0,5 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders maart
Straat

Dalemstraat
Kerselarenstraat
Kwerpsebaan
Leuvensesteenweg (N2)
Leuvensesteenweg (N2)
Zavelstraat (flitspaal)
Wijnegemhofstraat (flitspaal)

Toegelaten snelheid

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

aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

153
25
130
1.732
903
51.891
30.357

7,2%
12%
5,4%
8%
4,4%
0,8%
1,6%

Prikbord
UW BELASTINGAANGIFTE INVULLEN? ONLINE: SIMPEL, SNEL EN ECOLOGISCH!
Uw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar vanaf begin mei. U heeft
hier toegang toe, ook al heeft u uw aangifte op papier (nog) niet ontvangen.
Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin.be en meld u aan:
• Met ‘itsme®’, op uw smartphone. Download de app en activeer deze met uw
identiteitskaart of bankkaart. Vervolgens gebruikt u een code om in te loggen.
• Met uw identiteitskaart, een kaartlezer en uw pincode.
U moet een aangifte indienen? Doe dit in enkele kliks dankzij de
vooraf ingevulde gegevens en de hulp bij het invullen.
U heeft een voorstel van vereenvoudigde aangifte gekregen?
Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet verder niets doen.
U zult automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.

Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corrigeren, hetzij via MyMinfin.be, hetzij via het papieren antwoordformulier.
Meer informatie? Hulp nodig?
Vind het antwoord op uw vraag
• Meer informatie over itsme®? Verbindingsproblemen via itsme®?
 itsme.be
• U bent de pincode van uw identiteitskaart vergeten of verloren?
 mybelgium.be (PIN- en PUK-codes)
• Hoe de aangifte indienen?
 www.fin.belgium.be (Particulieren > Aangifte 2019)
• Bekijk de toelichting van de aangifte
 www.fin.belgium.be (Particulieren > Aangifte 2019 > Toelichting)
Contacteer de FOD Financiën
Wend u tot het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer
0257 257 57 (normaal tarief - elke werkdag van 8 tot 17 u.) of via het
online formulier op www.fin.belgium.be (Contact).
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ZITDAGEN AANGIFTES PERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2019 - INKOMSTENJAAR 2018
GEMEENTEBESTUUR

Laat uw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën
De experten van de FOD Financiën helpen u graag in mei en juni 2019.
In Kortenberg vinden de zitdagen plaats in de kleine zaal in GC Colomba
op volgende data:
• Dinsdag 21 mei van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
• Dinsdag 4 juni van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
• Donderdag 6 juni van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
Opgelet: u moet uw identiteitskaart meebrengen. Komt u voor iemand
anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een
volmacht. Om het invullen van de aangiftes zo correct en vlot mogelijk te laten
verlopen, wordt aan de belastingplichtigen bovendien gevraagd om alle vereiste stukken mee te brengen. Deze stukken kunnen onder meer bestaan uit:
• alle inkomstenfiches van 2018
• strookjes van het in 2018 ontvangen vakantiegeld
• aanslagbiljet van de onroerende voorheffing 2018
• eenmalige fiscale vrijstellingsattesten van de hypothecaire leningen en
levensverzekeringscontracten afgesloten in het jaar 2018

• betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, kapitaalaflossingen, intresten en onderhoudsgelden
• attesten van betaling van kosten voor kinderopvang, pensioensparen,
dienstencheques, ...
• strookjes van de in 2018 gedane voorafbetalingen
• opgave van de werkelijke beroepskosten, indien hiervoor geopteerd werd
• facturen van de uitgaven (werkelijk in 2018 betaald) die in aanmerking
komen voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven
U kunt terecht op eender welke invulsessie, ook buiten uw regio (zie de
volledige lijst op www.fin.belgium.be (Particulieren > Aangifte 2019 >
Invulsessies). Voor bepaalde invulsessies moet u een afspraak maken.
Een goede raad: zelfs als u uw aangifte nog niet heeft ontvangen, komt u
best zo snel mogelijk in mei. Op die manier vermijdt u lange wachtrijen.
Wacht niet te lang, het is niet mogelijk uw aangifte te laten
invullen na de opgegeven data!

U kunt zich uiteraard ook nog richten tot het kantoor in Leuven (Philipssite 3A bus 1, 3001 Leuven). Dit kantoor is iedere werkdag geopend van 9 tot 12 u.
en in de maand juni van 9 tot 15 u. Het is bereikbaar via 0257 257 57 (nationaal contactcenter) of 0257 787 20 (Leuven) of via p.leuven.afd.beheer@minfin.fed.be.

MAART IN BEELD

1
Op maandag 4 maart kwamen er 25 kinderen, groot en klein, in de Bib ballonnen plooien onder leiding van vrijwilligster Kaat.

2

3

32 kinderen kregen op dinsdag 5 maart op de balsportdag initiaties
volleybal, basketbal en zaalvoetbal. De balsportdag was een krokusvakantie-initiatief van de gemeentelijke dienst Vrije Tijd in samenwerking
met basketbalclub Kortenberg Young Devils en volleybalclub Sterko.

Op vrijdag 29 maart waren de vrijwilligers van het Welzijnshuis
Kortenberg samen met hun partner uitgenodigd op een feestelijke
avond in de Oude Abdij in Kortenberg. Daar werden ze bedankt voor
hun belangeloze inzet tijdens het afgelopen jaar.
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in Kortenberg
(Dienst Cultuur en UPC KULeuven, campus
Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

KUNST IN DE ETALAGES

Meimaand = Kunstwandelmaand
De winter is voorbij, kom dus naar buiten en strek je stramme knoken... De
gemeentelijke dienst Cultuur en het UPC KULeuven stippelden immers
opnieuw drie verschillende kunstwandelingen uit langsheen de deelnemende etalages. Wie langs ‘kunst in de etalages’ wil wandelen, kan kiezen
uit drie verschillende wandelingen (2,5 km, 4 km en 12,8 km) en één fiets
tocht als uitbreiding op de korte wandelingen (10 km). De routebeschrijvingen kunnen ook gedownload worden voor gps, smartphone, ... via de
links die je kan vinden op www.upckuleuven.be/kunst-in-de-etalages. Je
kan ook folders met een routebeschrijving vinden bij de meeste deelnemende handelaars en in enkele openbare gebouwen.

De hele maand mei loopt er een unieke kunsttentoonstelling in de etalages
van Kortenberg en Everberg! Meer dan 40 verschillende artiesten, waarvan
een aantal mensen met een psychische kwetsbaarheid, stellen hun werken
tentoon. De werken zijn stuk voor stuk prachtig, verrassend en uniek. De
totale collectie is veelzijdig en gevarieerd: het gaat zowel over teken- en
schilderkunst, maar ook over textielkunst, 3D-kunst, houtsnijkunst, beeldhouwkunst, mozaïeken, fotografie, poëzie, enzovoort.
De Kortenbergse handelaars reageerden zelfs nog enthousiaster dan vorig
jaar op dit initiatief: zomaar even 36 winkels schreven zich in om kunstwerken te tonen in hun etalages. Bovendien zullen er ook werken te zien
zijn achter de ramen van twee openbare gebouwen, namelijk bij de Bib
van Kortenberg en in het OC Berkenhof.
Feestelijke Opening
Op donderdagavond 2 mei wordt de tentoonstelling officieel geopend.
Om 19 u. zal professor Dirk De Wachter, samen met kunstenaars en winkeliers, enkele prominente genodigden en alle andere geïnteresseerden, de
korte kunstwandeling inwandelen. Wie graag meegaat op deze introductiewandeling: je verzamelt rond 18.40 u. aan de beelden vooraan aan het
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (campus Kortenberg). Na de
wandeling, omstreeks 20 u. is iedereen welkom op een receptie in het
Congresgebouw, dat ligt aan de hoofdparking van UPC KU Leuven,
Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg. Indien je graag aanwezig bent
op deze receptie, waarop professor Dirk De Wachter de tentoonstelling ook
officieel zal openen, kan je je hiervoor inschrijven (ten laatste tot zondag
21 april) via mail aan kunstindeetalages@gmail.com. Iedereen is van
harte welkom.

Kijkwedstrijd
Voor de kijklustige wandelaars is er een wedstrijd verbonden aan deze
kunstwandeling. In elke etalage hangt er een wedstrijdvraag, de antwoorden kunnen ingevuld worden op het invulformulier dat je in de folders of
op bovenstaande link kan vinden. De ingevulde formulieren kunnen gedeponeerd worden in een van de vijf Kunst-in-de-etalages-(kidek)brievenbussen, die je kunt vinden op verschillende openbare plaatsen: in
de inkomhal van het Administratief Centrum, in de inkomhal van UPC KU
Leuven (campus Kortenberg), Leuvensesteenweg 517, in de inkomhal van
OC Berkenhof, in de inkomhal van OC Oud Gemeentehuis en in de inkom
van apotheek Moons-Massonet, Sterrebeeksesteenweg 99. De winnaars
krijgen een persoonlijk bericht in de maand juni. De prijzen worden
geschonken door de dienst Cultuur van de gemeente Kortenberg: zowel
voor de korte, de middellange als de lange wandeling zijn er enkele
Kortenbergse Cadeaubons te winnen ter waarde van 25 euro.
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Samenwerkingsverband
Kunst in de Etalages kwam tot stand door een samenwerking tussen UPC
KU Leuven (campus Kortenberg) en de dienst Cultuur van de gemeente
Kortenberg. Zij willen hierbij ook heel bijzonder de vrijwilligers en de handelaars bedanken die zich met hart en ziel hebben ingezet om dit project
te doen slagen!
Donderdag 2 mei om 18.40 u.
UPC KULeuven, campus Kortenberg,
Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Kosteloos
Meer info en inschrijven tot zondag 21 april:
kunstindeetalages@gmail.com
(De Bib i.s.m. Davidsfonds Erps-Kwerps en
KWB Erps-Kwerps)
GEMEENTEBESTUUR

IS BELEGGEN HET NIEUWE SPAREN?
LEZING DOOR PASCAL PAEPEN

Het thema van deze lezing
is eeuwig actueel: wat te
doen met ons geld? Als je
je spaargeld efficiënt wil
inzetten, raadt Pascal
Paepen aan om op regelmatige tijdstippen te
beleggen. Hij wijst op de
gevaren en kansen die dat
met zich meebrengt en
legt uit hoe op een veilige
manier een mooi beleggingsrendement behaald
kan worden. Wat is de belangrijkste stelregel bij beleggen? Hoe bescherm
je je geld tegen een negatief beursklimaat? Hoe vlak je marktschommelingen uit? Wat zijn de troeven van fiscaal sparen? Op al deze vragen geeft hij
een perfect bruikbaar antwoord.
Econoom Pascal Paepen is docent financiën aan de Thomas More
Hogeschool en verbonden aan de Onderzoeksgroep Finance, Campus
Brussel van de KU Leuven. Hij is medeauteur van het boek ‘De Beursbijbel’.
Donderdag 2 mei van 20 tot 22 u.
De Bib
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas. Drankje inbegrepen
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en kan via
kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib i.s.m. Gezinsbond)
GEMEENTEBESTUUR

‘WAT MOET IK NU GELOVEN, DOKTER?’
LEZING DOOR HENDRIK CAMMU

We vinden een gezonde voeding en
goed bewegen steeds belangrijker,
maar verliezen de weg in de stroom van
nieuwe, soms tegenstrijdige onderzoeken over voeding en beweging. Wat
moeten we nu geloven? Wat is echt
gezond? In deze lezing gaat dokter
Hendrik Cammu op zoek naar de beste
versie van de waarheid over voeding en
bewegen. Op een wetenschappelijk
onderbouwde maar toegankelijke manier legt hij uit wat de rol is van voeding voor onze gezondheid en onze levensverwachting. Verwacht geen
concreet voedingsadvies, wel een heldere synthese over eten en bewegen,
die je helpt om de bomen door het bos te zien. Dé waarheid over voeding,
beweging en gezondheid is heel genuanceerd en vaak een kwestie van
gezond verstand.
Hendrik Cammu is afdelingshoofd gynaecologie en
hoogleraar aan de VUB. Sinds vele jaren houdt hij zich
bezig met het populariseren van medische wetenschap, eerst in de krant De Tijd, dan in EOS. Hij had ook
twee seizoenen lang een wekelijkse rubriek in het
VRT-programma ‘De laatste show’.
Dinsdag 7 mei van 20 tot 22 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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(CM i.s.m. Huis van het Kind Kortenberg en de Bib)

(De Bib)

TIJD, DE HEILIGE GRAAL
GEMEENTEBESTUUR

LEZING DOOR EVA BRUMAGNE

De eerste jaren als ouder. Je leven wordt zoveel rijker met talloze unieke en
hartvullende momenten, maar het wordt ook uitdagender met slapeloze
nachten, veel ploeteren en af en toe momenten van totale chaos. Het is
overweldigend op alle mogelijke manieren.
Soms wordt het je allemaal te veel en dan stel je je de vraag: ‘Hoe krijg ik
dit ooit rond?’ Het leven is zo druk, is dat altijd zo geweest? Waarom ervaren velen van ons vaak zo’n grote druk? Hoe maak je tijd? Hoe vind je tijd?’
CM organiseert daarom samen met het Huis van het Kind Kortenberg en
de Bib Kortenberg een infosessie over ‘tijd’ in combinatie met ‘ouderschap’
met Eva Brumagne. Ze zal aantonen dat focussen op wat voor jou essentieel is en loslaten wat ballast is, je op weg zet om die tijd te vinden. Op die
manier wordt getracht een antwoord te geven op de vragen die zoveel
mensen in deze druk-druk-druk-samenleving bezig houden: hoe combineer ik al die aspecten van mijn leven op zo’n manier dat ik balans en rust
vind? Hoe combineer ik ze op een manier die mij gelukkig maakt?
Eva Brumagne is mama van 3 kinderen, algemeen directeur van Femma,
auteur van het boek ‘Opgeruimd Leven’, geeft hierover lezingen, is blogster
en tijd-coach.
Na afloop van de sessie is er tijd voorzien om kennis te maken met andere
ouders en even van gedachten te wisselen terwijl je geniet van een drankje.
Iedereen is van harte welkom. De toegang bedraagt 2 euro. Inschrijven is
gewenst maar niet noodzakelijk.

Woensdag 8 mei om 20 u.
De Bib
2 euro, ter plaatse betalen
Inschrijven: www.cm.be/agenda

GEMEENTEBESTUUR

FEEST MEE MET AUTEUR LIESBET
SLEGERS!

Liesbet Slegers ken je natuurlijk van haar
beroepenreeks en prentenboekjes over
Kaatje, Rik en Karel. Zijn dit je allerleukste
lievelingsboekjes? Dat treft, want deze
maand komt Liesbet Slegers naar de Bib.
En weet je wat nog leuker is? Je viert
samen feest, want Karel bestaat al 20 jaar
en daar wil je zeker en vast bij zijn.
Wil je naar het verhaal luisteren, maar ook meehelpen met het verzinnen
van dat verhaal en zien hoe ze haar mooie tekeningen maakt? Dan is deze
activiteit zeker iets voor jou! Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt.
Woensdag 15 mei van 14 tot 16 u.
De Bib
Kosteloos
Voor kleuters (vergezeld van een volwassene)
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DOOSJE VOL MUZIEK

Is muziek iets wat je boeit? Wil je je kinderen graag iets extra muzikaals meegeven? Dan ben je bij ‘Doosje vol muziek’
aan het juiste adres! ‘Doosje vol muziek’
wil baby’s, peuters en kleuters op een
speelse manier in contact brengen met
muziek. Dit gebeurt in de vorm van
muzieksessies of workshops waarbij
zang, ritme, beweging en instrumentjes aan bod kunnen komen.
Wil je komen met je kleintje? Schrijf je dan in op een van de twee workshops. Let wel op: de eerste ronde (10 u.) is voor baby’s en peuters van 1 à
1,5 jaar en de tweede ronde (11 u.) is voor peuters van 2 à 2,5 jaar. Wees
er op tijd bij, want het aantal plaatsen is beperkt!
Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van Boekstartdag 2019.
Zaterdag 18 mei om 10 u. en om 11 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 i.s.m. dienst Milieu)
GEMEENTEBESTUUR

DOE HET ZELF!
ECOLOGIE OP HOGE HAKKEN
LEZING DOOR ANNE DRAKE

Voordat Anne haar boek ‘Doe het zelf! Ecologie op hoge hakken’ schreef,
werkte ze jarenlang voor een bedrijf dat plastic verpakkingen produceerde.
Toen ze de documentaire ‘Plastic Planet’ van Werner Boote zag, voelde ze
dat haar leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Ze ging leven volgens de
regels van de afvalvrije levensstijl, ging haar eigen verzorgings- en poetsproducten maken en verduurzaamde haar leven
stap voor stap.
Twee jaar later verliet ze het
bedrijf en maakte ze van
haar manier van leven een
manier om van te leven.
Tijdens de lezing vertelt
Anne hoe zij dat duurzamer
leven aanpakt en hoe ook jij
een stapje verder kan gaan
zonder in te boeten op stijl
en comfort.
Donderdag 23 mei van 20 tot 22 u.
De Bib
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas. Drankje inbegrepen
Inschrijven en betalen vooraf is verplicht en kan via
kortenberg.kwandoo.com

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER:
LEER EEN TAAL MET JE SMARTPHONE
Hola, ¿Dónde está la biblioteca?
Tot zover reikt het Spaans van
de meesten onder ons. Maar
wist je dat je smartphone de
ideale taalleerkracht kan zijn?
In deze sessie bekijk je hoe je
met weinig tijd toch een taal
leren. En het hoeft helemaal
niet veel te kosten. Digidoktervan-dienst Sandrien Noppen

(De Bib i.s.m. CoderDojo)
GEMEENTEBESTUUR

CODERDOJO VANAF NU
OOK IN KORTENBERG!

Ben je zot van technologie? Weet je
als geen ander hoe een computerspelletje in elkaar steekt? Zou je wel
eens graag met Scratch aan de slag
gaan? Dan is CoderDojo helemaal
iets voor jou!
Bij CoderDojo kan je je creativiteit
helemaal kwijt in een digitaal project. Deelnemers verzamelen in
clubs (of Dojo’s) en leven zich samen uit in de digitale wereld waar ze hun
fantasie helemaal de vrije loop kunnen laten. Ze worden daarin begeleid
door vrijwilligers die hen coachen, stimuleren en motiveren. CoderDojo is
helemaal gratis en neemt zich voor zo laagdrempelig mogelijk te zijn.
Interesse? Schrijf je in voor een van de maandelijkse sessies op de nieuwe
locatie in de Bib van Kortenberg via https://www.coderdojobelgium.be/nl.
Houd die site ook in de gaten voor nieuwe Dojo’s en ander interessant
nieuws.
Eerste sessie: zaterdag 25 mei van 9.30 tot 12 u.
De Bib
Kosteloos
Voor meisjes en jongens van 7 tot 18 jaar
Neem je eigen laptop mee
Inschrijven is verplicht en kan via www.coderdojobelgium.be
Meer info: www.coderdojobelgium.be

geeft in deze interactieve infosessie tips mee om je methode te verbeteren,
zowel online als offline. Ze demonstreert enkele interessante apps en zet je
op weg om een echte polyglot te worden.
Na de infosessie staat Sandrien je bij met al je smartphone- en tabletvragen. Komt je vraag niet aan bod? Geen nood, kom naar een van de volgende sessies.
¡Adiós!
Zaterdag 25 mei van 10 tot 12 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
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(Dienst Vrije Tijd en Gidsenbond Dijleland)
GEMEENTEBESTUUR

FIETS DE KAPELLEKESROUTE

Op zondag 2 juni kan je ontspannen meefietsen langsheen de vele
kapelletjes in de gemeente. Jan Hendrickx, gids van de Gidsenbond
Dijleland, is de kopman en zorgt voor een luchtige portie uitleg onderweg.
Af en toe stop je om even uit te rusten en te genieten. Onder andere bij een
van de erkende Straffe Streekproducenten van Kortenberg, namelijk Tivoli
Boutique. Sofie Wouters zal er een rondleiding geven in haar spiksplinternieuwe atelier en je verwennen met een ijsje. Rond 17 u. zal je 20 kilometer op de teller hebben. Inschrijven is verplicht en dit voor donderdag 30
mei.
Zondag 2 juni om 14 u.
Vertrek Dr. V. De Walsplein
5 euro. Sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven verplicht via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: 02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be

(Groen Kortenberg)

(CONEK)

PLANNEN VOOR PLAATS: FILMAVOND EN
GESPREK MET VLAAMS BOUWMEESTER LEO
VAN BROECK

APERITIEFCONCERT

Groen Kortenberg organiseert in aanwezigheid van Leo Van Broeck (Vlaams
Bouwmeester) de vertoning van ‘Plannen
Voor Plaats’, de documentaire die hij samen
met Nic Balthazar maakte over de inrichting
van onze leefomgeving en de ontwikkeling
van een nieuw ruimtelijk model voor
Vlaanderen.

CONEK houdt op zondag 5 mei in GC Colomba een aperitiefconcert met
gratis aperitief en versnaperingen. De deuren worden geopend om 10 u.,
het concert begint om 10.30 u. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Er is
mogelijkheid om een middagmaal te gebruiken (soep, spaghetti bolognese, dessert) aan 17 euro mits vooraf ingeschreven werd bij de muzikanten of via de website www.conek.be.

Nadien kan met hem in gesprek gegaan worden. Hoe kan het landelijk en
groene karakter van Kortenberg behouden worden én kunnen we er tegelijk in slagen om hier met meer mensen op een aangename manier te
wonen? Kunnen meer appartementen en woonkwaliteit en kwaliteitvolle
woonomgeving hand in hand gaan? De Vlaamse Bouwmeester heeft een
duidelijke toekomstvisie.
Op deze infoavond wordt ook graag naar jouw visie op Kortenberg geluisterd. Kom je mee denken?
Donderdag 2 mei van 19.45 tot 22.45 u.
OC De Zolder
Kosteloos
Meer info: 0497 57 86 02

Zondag 5 mei vanaf 10 u.
GC Colomba
10 euro – maaltijd 17 euro
www.conek.be
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(vtbKultuur)

(Samana Erps-Kwerps)

KNIPOOGDAG NAAR ENAME EN OUDENAARDE

OOK MIJN OGEN EEN DAGJE OUDER...

Elke lente organiseert vtbKultuur zijn KnipoogDag, een cultureel festival
waarmee je op een leuke en gezellige manier de culturele pareltjes van een
stad kan ontdekken. In de voormiddag bezoek je samen de archeologische
site Ename.

Hoe werken je ogen, hoe ontwikkelt
het zien en wat kan er allemaal fout
lopen? Welke afwijkingen komen frequent voor op latere leeftijd en hoe
en door wie kunnen ze worden
behandeld? Wat is daarbij de rol van
de opticien/optometrist? Tijdens
deze infosessie krijg je ook tips hoe je
kan omgaan met slechtzienden. Deze
onderwerpen worden behandeld in
ongeveer anderhalf uur. Nadien is er
tijd voor vragen.

In de namiddag is er een boeiend programma. Je gaat op pad langs interessante plekken en culturele bezienswaardigheden. Gidsen trakteren je
onderweg op tal van anekdotes, verhalen en feiten. En op regelmatige
tijdstippen kan je genieten van verrassende concerten en animatie.
Zondag 5 mei is het de beurt aan Oudenaarde voor de KnipoogDag 2019.

Maandag 6 mei van 14 tot 16 u.
Ontmoetingshuis De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info: 0476 68 29 16

(Jumelage Kortenberg-Parcé)

KAAS- EN WIJNAVOND
Van donderdag 30 mei tot zondag
2 juni wordt voor de 26ste keer de
verbroedering tussen Kortenberg
en de Bretoense gemeente Parcé
gevierd. Ditmaal is het de beurt
aan Kortenberg om de Bretoenen
te bezoeken in Parcé. Om dit initiatief te steunen, word je uitgenodigd op een kaas- en wijnavond.

Zondag 5 mei van 08.05 tot 19.30 u.
Vertrek OC Berkenhof
60 euro, 55 euro leden
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Zaterdag 11 mei vanaf 18 u.
OC De Zolder
18 euro
Inschrijven en betalen: barbarainbrussels@yahoo.com en
BE 17 0688 9857 8321, Jumelage Kortenberg-Parcé
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(KF De Vrolijke Schutters)

(vtbKultuur)

LENTECONCERT MET LATIN VIBES

CULINAIRE WIJNAVOND: WEG VAN VIS IN
AQUITAINE, ONDER LEIDING VAN WILFRIED
MOEYAERT

Met de zomer in het vooruitzicht nemen de muzikanten van KF De Vrolijke
Schutters je graag mee naar verre oorden. Een programma gevuld met
Latijns-Amerikaanse dansmuziek doet de temperaturen stijgen. Het
demoteam ‘Sweet Feet’ van de dansschool De Smet-Camby uit Herent
brengt voor jou de bijhorende Latijnse dansen. Bereid je voor op een tango,
chachacha, samba, paso doble, ...

Vijf gangen visgerechtjes begeleid door zes goede wijnen met boeiende
‘visverhalen’ door Wilfried Moeyaert.
Na meer dan 30 jaar ervaring in de vissector leerde Wilfried Moeyaert dat
hoe langer hoe minder mensen iets van vis afwisten. Er wordt ook veel
onzin verteld over voeding in het algemeen.
Om het artisanale in de kijker te zetten besloot hij tot het initiatief ‘visseversa’, waarin u de woorden vis en vers terugvindt, maar ook de vervorming van vice-versa of heen en terug.

Kom mee genieten van deze zwoele swingende avond! KF De Vrolijke
Schutters verwacht je op zaterdag 11 mei in de polyvalente zaal van
Erps-Kwerps.
Zaterdag 11 mei om 19.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
7 euro, 6 euro VVK, kosteloos voor kinderen jonger dan 12 jaar
Meer info en kaarten: bij de bestuursleden en de muzikanten of
aan te vragen via mail infodvsdjf@gmail.com

(Edelweis)

JAARLIJKS APERITIEFCONCERT
Edelweis en moederdag. Edelweis zorgt al jaren
dat dit een perfecte match is.
Op zondag 12 mei om 11.30 u. speelt Edelweis,
onder leiding van Dirk Wambacq, een heel leuk
en gevarieerd programma van gekende nummers. Nadien kan je genieten van niet alleen een
geweldig lekkere ‘Edelweisiaanse’ schotel maar
ook van een geweldig goede live-band. Surprise!
Zondag 12 mei van 11.30 tot 15 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Kosteloos
http://edelweis.3071.be

Hij wilde ook wel eens weten hoe het er aan toe ging in de ons omringende landen. Hij koos voor Frankrijk om zijn diversiteit en dat niet alleen
in de vissector. Aquitaine als meest zuidelijke regio was de aanzet.
Eind 2016 kwam zijn boek uit: ‘Weg van vis in Aquitaine’. Het is het resultaat van vier jaar opzoekingswerk, contacten leggen, afspraken maken en
uiteindelijk ook reizen.

Vrijdag 17 mei van 20 tot 22.30 u.
GC Colomba
59 euro, 54 euro leden
Meer info:
www.vtbkultuur.be/kortenberg, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66
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(KH De Verbroedering)

(GO! Basisschool Hertog Jan)

LENTECONCERT

GO! BASISSCHOOL HERTOG JAN VIERT FEEST EN
OPENT HAAR DEUREN: KUNSTIG SCHOOLFEEST

JONGEREN EN VOLWASSENEN SCHAREN ZICH ACHTER
HETZELFDE DOEL: MUZIEK CENTRAAL STELLEN ÉN
ERVAN GENIETEN

Op zaterdag 25 mei wil GO! Basisschool
Hertog Jan met haar sfeervol schoolfeest het
jaarthema 'Je kun(S)t het' op een stijlvolle
manier afsluiten. Doorheen heel het schooljaar werd kunst tot leven gebracht. Vandaag
word je als bezoeker meegenomen op een
actieve en kunstzinnige belevingsroute, deskundig gegidst door de leerlingen. Zo kan je de prachtige kunstwerken van
de peuterklas tot en met het zesde leerjaar zien schitteren doorheen de
school. Verder kan je iets verfrissends komen drinken, aansluiten bij de
zomerse barbecue of je kans wagen op de grote tombola met mooie en
originele prijzen, om zo de school te steunen. Bovendien wordt er leuke
randanimatie voorzien voor jong en oud. Iedereen van harte welkom om
dit alles met Basisschool Hertog Jan mee te komen beleven!
Zaterdag 25 mei van 12 tot 20 u.
GO! Basisschool Hertog Jan, Kerkhoflaan 28, Kortenberg
Kosteloos
Meer info: bs.kortenberg@g-o.be

Dat jongeren, overal ter wereld, voor het ogenblik alle aandacht naar zich
toetrekken kunnen we alleen maar toejuichen. Tijdens het lenteconcert
van KH De Verbroedering staat de jeugd ook, telkens opnieuw, centraal.
Zowel de piepjonge leerlingen als de iets meer ervaren Jeugd-Verbroedertmuzikanten scharen zich hier achter hetzelfde doel: muziek centraal stellen
en er volop van genieten. Zij worden deze keer ook bijgestaan door De
Blazersklas (een unicum in België) van de Mater Dei school. Harmonie De
Verbroedering én KH Vossem’s Voerezonen volgen daarna hun voorbeeld
en promoten de muziek in al haar facetten. KH De Verbroedering hoopt die
avond op de aanwezigheid van vele familieleden, vrienden en trouwe fans
te mogen rekenen. Tot dan!

Zaterdag 18 mei van 19 tot 23 u.
GC Colomba
10 euro, 5 euro VVK, kinderen jonger dan 12 jaar kosteloos
Meer info: info@verbroedering.be, www.verbroedering.be

(Lions Club Kortenberg)

GINPROEVERIJ
Lions Club Kortenberg Hertog Jan
nodigt alle burgers van Kortenberg en
omstreken uit op de voorstelling van
haar eigen gin. Deze vindt plaats aan
de Oude Abdij Kortenberg. Er kan gratis geproefd worden en tegen betaling een hapje genuttigd worden in de mooie witte tent naast de Oude
Abdij Kortenberg. Dit alles op zondag 26 mei van 12 tot 18 u. De activiteit
kadert in het 40 jarig bestaan van de club en de gin kan ter plaatse gekocht
worden. Alle opbrengsten komen ten goede aan de diverse sociale doelen
van de club. Draag dus je steentje bij en kom langs. Inschrijven is niet
nodig.
Zondag 26 mei van 12 tot 18 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, Kortenberg
Kosteloos
Meer info: www.lionsclubkortenberg.be
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Jaks !
(Scouts & Gidsen Kortenberg)

(Jeugdhuis Den Uyl)

PASTAFEEST JIN

CINCO DE MAYO

De Jin van Scouts & Gidsen Kortenberg nodigen je
met veel enthousiasme uit op een sfeervol pastafeest. Laat je culinair verleiden door de beste sterrenkoks! Zij bezorgen je een aanbod aan verschillende pasta’s, dessertjes en drankjes. Laat je
smaakpapillen eens goed verwennen en wees
erbij op zaterdag 4 mei in de parochiezaal in
Everberg.
Zaterdag 4 mei van 17 tot 21 u.
Parochiezaal Everberg, Annonciadenstraat 23, Everberg
Meer info: huureenjinkortenberg@outlook.com of scoutskortenberg.be

Darth Vader en zijn crew zijn geland in Everberg
voor een ‘¡Mexican party!’ Ga uit de bol op een
piñata, geniet van de ‘special Owl tequila’ en de
eigen ‘Mexican hot mocktail!’ Wie haalt er Cinco
de Mayo?!
Zaterdag 4 mei om 21 u.
Jeugdhuis Den Uyl
Meer info:
www.facebook.com/jeugdhuis.denuyl

(Scouts & Gidsen Kortenberg)

ROMMELMARKT
Scouts & Gidsen Kortenberg komen voor het
tweede jaar op rij met een rommelmarkt! Op
zondag 19 mei vliegen de leden erin. De rommelmarkt zal plaatsvinden op de parking van GC
Colomba. De plaatsen zijn 4m x 3m groot. De
opbouw van de standjes begint om 7 u., de rommelmarkt zelf gaat van start rond 8 u. Het einduur
wordt later meegedeeld. Een plekje kost 5 euro.
Wil je graag een plekje bemachtigen?

Dat kan, op drie manieren:
• online: http://bit.ly/RommelmarktScoutsKortenberg
• via e-mail: rommelmarkt.scoutskortenberg@gmail.com
(Vermeld hoeveel plaatsen + naam en achternaam)
• telefonisch: 0471 77 92 26 of 0492 57 69 20
Het bedrag van 5 euro overschrijven kan op rekeningnummer
BE68 7340 3800 7134 van Scouts & Gidsen Kortenberg met de mededeling: rommelmarkt + naam + voornaam + aantal stands.
Hopelijk verschijnen jullie in grote aantallen!
Zondag 19 mei om 8 u. (standje opbouwen kan vanaf 7 u.)
Parking GC Colomba
Meer info: scoutskortenberg.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

Woe 01/05/19
van 11:00 tot 13:30

Symposium:
meningen over Congo

Wereldraad Kortenberg UPC KULeuven,
Kosteloos, inschrijven via
Leuvensesteenweg 517, Kortenberg lieven_ral@hotmail.com

Do 02/05/19
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 02/05/19
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Parochiezaal Everberg,
http://kortenberg.rodekruis.be,
Annonciadenstraat 23, Everberg bloed@kortenberg.rodekruis.be

Do 02/05/19
van 19:30 tot 22:30

Zoek de zanger(es) in jezelf

Vormingplus
Oost-Brabant

Kerk van Meerbeek,
€ 54
Sint-Antoniusstraat 24-34, Meerbeek

Do 02/05/19
van 19:45 tot 22:45

Plannen voor plaats: filmavond Groen Kortenberg
en gesprek met Vlaams
Bouwmeester Leo Van Broeck

OC De Zolder

Kosteloos, 0497 57 86 02

Do 02/05/19
van 20:00 tot 22:00

Is beleggen het nieuwe
sparen?
Lezing door Pascal Paepen

De Bib i.s.m.
Davidsfonds
Erps-Kwerps

Bibliotheek Kortenberg

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

Do 02/05/19
om 18:40

Kunst in de etalages:
opening + expo

Dienst Cultuur en
UPC KULeuven,
campus Kortenberg

UPC KULeuven,
Kosteloos, kunstindeetalages@gmail.com
campus Kortenberg,
Leuvensesteenweg 517, Kortenberg

Van do 02/05/19
tot di 14/05/19

13-daagse cultuurtrip:
Kreta en Santorini,
mythe en werkelijkheid

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof

Za 04/05/19
van 17:00 tot 21:00

Pastafeest Jin

Scouts & Gidsen
Kortenberg

Parochiezaal Everberg,
huureenjinkortenberg@outlook.com,
Annonciadenstraat 23, Everberg scoutskortenberg.be

Za 04/05/19
om 21:00

Cinco de Mayo

Jeugdhuis Den Uyl

Jeugdhuis Den Uyl

www.facebook.com/jeugdhuis.denuyl

Zo 05/05/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling
8 km Kortenberg

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein, Kortenberg

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

Zo 05/05/19
van 10:00 tot 17:00

Kringlooptuindag

Dienst Milieu

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

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

Zo 05/05/19

Gezinsuitstap Antwerpen

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Zo 05/05/19
van 08:05 tot 19:30

KnipoogDag naar Ename
en Oudenaarde

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof (autocar) € 60, € 55 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Zo 05/05/19
om 10:00

Aperitiefconcert

CONEK

GC Colomba

€ 10, € 17 met middagmaal, www.conek.be

Ma 06/05/19, 13/05/19, Computercursus:
20/05/19, 27/05/19
Beeldbewerking
en di 04/06/19
van 09:00 tot 12:00

Dienstencentrum
Kortenberg

Dienstencentrum Kortenberg

€ 129,50, sociaal tarief met vrijetijdspas,
dienstencentrum@kortenberg.be

Ma 06/05/19, 13/05/19, KVLV Everberg wandelt!
20/05/19 en 27/05/19
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

Gemeenteplein Everberg,
Annonciadenstraat

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

€ 2.205, € 2.195 leden,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
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Ma 06/05/19
van 14:00 tot 16:00

Ook mijn ogen een dagje
ouder ...

Samana Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

Kosteloos, 0476 68 29 16

Di 07/05/19, 14/05/19,
21/05/19 en 28/05/19
van 19:30 tot 20:30

Zumba

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Di 07/05/19
van 20:00 tot 22:00

Wat moet ik nu geloven,
De Bib i.s.m. Gezinsbond Bibliotheek Kortenberg
dokter?
Lezing door Hendrik Cammu

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

Di 07/05/19 en
woe 08/05/19

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

Woe 08/05/19
van 13:00 tot 14:00

Fiets graveren

Gemeente Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Kosteloos

Woe 08/05/19
van 14:00 tot 15:00

Voorlezen in de Bib: wablief?! Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Woe 08/05/19
om 14:00

Regiowandeling Haacht

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

Woe 08/05/19
om 20:00

Week van de Opvoeding:
CM i.s.m. de Bib en Huis Bibliotheek Kortenberg
Vormingsavond voor (groot) van het Kind Kortenberg
ouders: Tijd, de heilige graal?

Do 09/05/19
van 17:30 tot 20:00

Korte Ketenmarkt met proeverij Dienst Milieu
+ workshops bijenwasdoek en
zaadbommen maken

Gidsenbond Dijleland

Sint-Luciakerk, Nieuwstraat 8,
Wespelaar

€ 2, betaling ter plaatse, www.cm.be/agenda

Parochiezaal Everberg,
duurzaamheid@kortenberg.be, 02 755 30 70,
Annonciadenstraat 23, Everberg www.weekvandekorteketen.be

Za 11/05/19 en 25/05/19 Lessen kantklossen
van 09:00 tot 16:00

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

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

Za 11/05/19
van 09:00 tot 18:00

Een stukje Provence...
en een fijn likeurtje!

Curieus Kortenberg

OC Berkenhof

€ 65, curieus.secretariaat@telenet.be

Za 11/05/19
om 18:00

Kaas- en wijnavond

Jumelage
Kortenberg-Parcé

OC De Zolder

€ 18, barbarainbrussels@yahoo.com,
BE 17 0688 9857 8321 Jumelage Kortenberg-Parcé

Za 11/05/19
om 19:30

Lenteconcert met latin vibes KF De Vrolijke Schutters Polyvalentezaal Erps-Kwerps

€ 7, € 6 VVK, kosteloos voor kinderen jonger
dan 12 jaar, infodvsdjf@gmail.com

Zo 12/05/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling
8 km te Bertem

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 02 759 87 19,
http://www.witlooftrekkers.be

Zo 12/05/19
van 11:30 tot 15:00

Jaarlijks aperitiefconcert

Edelweis

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Kosteloos, http://edelweis.3071.be

Di 14/05/19
om 20:00

Informatiesessie:
deelvoertuigen

Dienst Mobiliteit

Administratief Centrum Raadzaal

mobiliteit@kortenberg.be of 02 755 30 70

Woe 15/05/19
van 14:00 tot 16:00

Feest mee met auteur
Liesbet Slegers!

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Woe 15/05/19

Kookdemo:
Femma Erps-Kwerps
koken op drukke werkdagen

OC De Zolder

€ 11, € 8 leden, boerjanc@gmail.com,
02 759 98 67,
http://www.femma.be/nl/groep/erps-kwerps

Do 16/05/19
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, kortenberg.be

Vrij 17/05/19
van 14:00 tot 16:00

Mantelzorgcafé

OC Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be

Dienstencentrum
Kortenberg

Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
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Vrij 17/05/19
van 20:00 tot 22:30

Culinaire wijnavond:
Weg van Vis in Aquitaine,
o.l.v. Wilfried Moeyaert

vtbKultuur Kortenberg

Van za 18/05/19
tot za 25/05/19

8-daagse cultuurtrip:
vtbKultuur Kortenberg
Apulië & Basilicata, het
mysterieuze zuiden van Italië

Van za 18/05/19
De Kapstok viert zijn
De Kapstok
tot za 25/05/19
verjaardag. Shop met korting
tijdens de openingsuren tijdens de Klantenweek

Waar

Info

GC Colomba

€ 59, € 54 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Samenkomst luchthaven
Zaventem

€ 1.585, € 1.575 leden, www.vtbkultuur.be/
kortenberg, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66

De Kapstok,
Leuvensesteenweg 353,
Kortenberg

Kosteloos

Za 18/05/19
van 10:00 tot 11:00 en
van 11:00 tot 12:00

Doosje vol muziek

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

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

Lenteconcert: Jongeren en
volwassenen scharen zich
achter hetzelfde doel:
muziek centraal stellen én
ervan genieten

KH De Verbroedering

€ 10, € 5 vvk, kosteloos voor kinderen jonger dan
12 jaar, info@verbroedering.be,
www.verbroedering.be

Zo 19/05/19 om 08:00

Rommelmarkt

Scouts & Gidsen Kortenberg Parking GC Colomba

€ 5 standje, scoutskortenberg.be

Zo 19/05/19
van 08:40 tot 17:00

Dagtocht 22 km in Visé

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Vertrek Dr. V. De Walsplein,
Kortenberg

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

Zo 19/05/19
van 10:30 tot 12:00

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

Bonzaï

Sint-Pieterskerk, Kwerps

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

Ma 20/05/19
van 14:00 tot 15:30

Infosessie:
Het Welzijnshuis uitgelicht

Welzijnshuis Kortenberg OC Berkenhof

Ma 20/05/19
van 20:00 tot 21:30

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

Sint-Pieterskerk, Kwerps

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

Ma 20/05/19
vanaf 19:00, start 19:30

Netwerkmoment
voor ondernemers

Dienst Ondernemen

GC Colomba

kortenberg.kwandoo.com,
ondernemen@kortenberg.be, 02 755 30 70

Di 21/05/19
van 09:00 tot 12:00 en
van 13:00 tot 15:00

Zitdag aangifte
personenbelasting
aanslagjaar 2019 inkomstenjaar 2018

FOD Financiën

GC Colomba, kleine zaal

Kosteloos

Di 21/05/19
van 14:00 tot 16:00

Peulvruchtenparade (lekker,
goedkoop en gezond eten)

Dienstencentrum
Kortenberg

Dienstencentrum Kortenberg

Kosteloos, dienstencentrum@kortenberg.be

Di 21/05/19
van 19:30 tot 21:30

Week van de Opvoeding:
Vormingsavond voor ouders
en kindbegeleiders: Succesvol
democratisch opvoeden

Kinderdagverblijf 't
Kinderdagverblijf 't Kapoentje,
Kapoentje en kinderclub Kerkhoflaan 28, Kortenberg
Octopus i.s.m. Huis van
het Kind Kortenberg

Kosteloos, www.ockapoen.be

Woe 22/05/19
van 13:00 tot 17:00

Week van de Opvoeding:
Speelmarkt

Huis van het Kind
Kortenberg

Skateterrein aan GC Colomba

Kosteloos, huisvanhetkind@kortenberg.be

Woe 22/05/19
om 14:00

Regiowandeling Herent

Gidsenbond Dijleland

Sint-Laurentiuskerk,
Dorpsplein 1, Veltem-Beisem

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

Woe 22/05/19

Bloemschikclub

Femma Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

€ 10, € 7 leden, 02 759 44 23,
http://www.femma.be/nl/groep/erps-kwerps

Do 23/05/19
van 20:00 tot 22:00

Doe het zelf! Ecologie op hoge Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
hakken - Lezing door Anne Drake

GC Colomba

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

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas, kortenberg.
kwandoo.com, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
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OC Oud Gemeentehuis
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Vrij 24/05/19
van 20:00 tot 22:00

Creales: Naaisetje deel 2

KVLV Everberg

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

Za 25/05/19
van 09:30 tot 12:00

CoderDojo vanaf nu ook in
Kortenberg! Eerste sessie

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Za 25/05/19
van 10:00 tot 12:00

Digidokter: Leer een taal met Bibliotheek Kortenberg Administratief Centrum,
je smartphone
vergaderzaal 1.1

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

Za 25/05/19
van 12:00 tot 20:00

GO! Basisschool Hertog Jan
viert feest en opent haar
deuren: kunstig schoolfeest

GO! Basisschool Hertog GO! Basisschool Hertog Jan,
Jan
Kerkhoflaan 28, Kortenberg

Kosteloos, bs.kortenberg@g-o.be

Zo 26/05/19
van 12:00 tot 18:00

Ginproeverij

Lions Club Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

Kosteloos, www.lionsclubkortenberg.be

Di 28/05/19
van 18:00 tot 20:00

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Brasserie WZC OLV Lourdes,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

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

Di 28/05/2019
van 19:30 tot 22:00

Infosessie: Gevelrenovatie
(muurisolatie en vervangen
van ramen)

Vormingplus
Oost-Brabant

Administratief Centrum,
vergaderzaal 3.1

Kosteloos, 016 52 59 00,
www.vormingplusob.be/gevelrenovatie-Kortenberg,
info@vormingplusob.be

Van do 30/05/19
tot ma 03/06/19

Zomerkermis Everberg

Gemeenteplein Everberg,
Annonciadenstraat

www.kortenberg.be

Za 01/06/19
van 17:00 tot 20:00

Avondmarkt

Gemeentebestuur
Kortenberg

Gemeenteplein Everberg,
Annonciadenstraat

ondernemen@kortenberg.be, 02 755 30 70

Zo 02/06/19
om 14:00

Fiets de Kapellekesroute

Dienst Vrije Tijd en
Gidsenbond Dijleland

Vertrek: Dr. V. De Walsplein

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

Kosteloos, eigen laptop noodzakelijk,
www.coderdojobelgium.be, www.coderdojobelgium.be

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 april 2019 gebeuren voor het juninummer, en
ten laatste op 25 mei 2019 voor het juli-augustusnummer.
Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
webstek en in tal van andere media.

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

Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
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 juni 2019. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 april 2019 worden ingediend.
Voorstellen voor het juli-augustusnummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 mei 2019 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 3 mei 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.

16-23
MEI 2019

Opvoeden
Dat doen we samen

ONTDEK HET PROGRAMMA
IN KORTENBERG OP BLZ. 12

