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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)

1-2 juni: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
8-9 juni: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
10 juni (Pinkstermaandag): Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
15-16 juni: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
22-23 juni: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
29-30 juni: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67

Pensioenzitdagen

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



Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 3 juni van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u. en elke
woensdag van 13 tot 16 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van
het Welzijnshuis. Gelieve vooraf contact op te nemen om een afspraak
vast te leggen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer

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

Huisvuilkalender

Maandag 3 juni: zachte plastics
Vrijdag 7 juni: huisvuil en gft
Vrijdag 14 juni: gft
Maandag 17 juni: pmd en papier en karton
Vrijdag 21 juni: huisvuil en gft / grofvuil (op afroep - betalend)
Vrijdag 28 juni: gft
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging waterslikkers
Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 24 juni

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 5 juni van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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

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 6 MEI 2019
De gemeenteraad keurde goed:
• het huishoudelijk reglement van de kindergemeenteraad.
• de agenda van de gewone algemene vergadering van cvba Zefier van
13 juni 2019.
• de agenda van de algemene vergadering van dienstverlenende vereniging IGO van 28 juni 2019.
• de deelname van de gemeente aan Dijle-Zennebekken. Een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor het bekkenbestuur werden aangesteld.
• het jaarverslag en de jaarrekening van 2018 van de interlokale vereniging sportregio Dijle & Hageland. De samenwerking werd verlengd
voor deze legislatuur en de afgevaardigden voor de gemeente werden
aangesteld.
• de aanstellingen van effectieve afgevaardigden en plaatsvervangers die
tot het einde van de legislatuur voor de gemeente zullen zetelen in de
algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland vzw en
van Demer en Dijle vzw.
• de herbevestiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO
DIV, de gemeente en het Welzijnshuis met betrekking tot het
Energiehuis.
• het tracé en de uitrusting van de wegenis voor de riolerings- en asfalteringswerken in de Vogelenzangstraat nadat deze door het
Departement Omgeving als volledig en ontvankelijk werden verklaard.
• een concessie op eigendom van de NMBS ter hoogte van het station
van Erps-Kwerps voor de aanleg van het HST-fietspad F3. De overeenkomst wordt voor 25 jaar afgesloten tegen een indexeerbare vergoeding van 300 euro per jaar.
• de notulen van de gemeenteraad van 11 maart 2019.
De gemeenteraad besliste:
• toe te treden tot de Vervoerregio Leuven. De samenstelling van de
Vervoerregioraad werd vastgelegd.
• het plan van aanpak en het stappenplan voor de realisatie van het
betaalbaar woonproject ‘Kortenberg West’ aan te passen. Het volledige
projectgebied zal worden ontwikkeld voor sociaal woonaanbod en
bescheiden woonaanbod. Er zal geen principieel akkoord worden aangevraagd en na de keuze van het ontwerpteam zal een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt waarna de nodige omgevingsvergunningen zullen worden aangevraagd.
• tot 31 december 2024 per jaar kosteloos 40 adviezen in verband met
duurzaam bouwen aan te bieden aan Kortenbergse inwoners voor
woningen op Kortenbergs grondgebied. Hiertoe wordt een overeenkomst met Dialoog vzw aangegaan.

De gemeenteraad nam kennis van:
• de toekenning van de eretitel van het ambt van burgemeester door het
Agentschap Binnenlands Bestuur aan Chris Taes.
• de samenstelling van de politieraad.
• het stappenplan voor de samenstelling van de adviesraden.
• briefwisseling.
Ook volgende punten werden besproken tijdens de gemeenteraad: de
vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger op
de algemene vergadering van de aandeelhouders van cvba Elk zijn Huis
van 15 mei 2019, een voorstel om meer bewoners van Kortenberg op de
fiets te krijgen, een uitloopzone voor honden, het Regenboogbos, een ecoscan, een bebloemingswedstrijd, het aanvangsuur van de gemeenteraad
en de manier van vragen in vraag stellen.
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigde:
• het besluit van het vast bureau van 27 maart 2019 waarin bij hoogdringendheid afspraken met de gemeente Herent werden goedgekeurd
over de voordracht van kandidaat-bestuurders in de raden van bestuur
van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden EcoWerf, IGO, IGS
Hofheide en Interleuven.
De raad van maatschappelijk welzijn keurde goed:
• de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 28 juni 2019.
• de herbevestiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO
DIV, de gemeente en het Welzijnshuis met betrekking tot het
Energiehuis.
• de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden
voor het beleids- en kredietcomité van het Energiehuis, voor de algemene vergadering van SVK Webra en voor de stuurgroep virtuele centrumstad Groene Rand van VERA.
• de voordracht van kandidaat-bestuurders voor de vzw Centrum
Basiseducatie Midden-Brabant en voor Woonwijzer Midden-Brabant.
• een addendum aan de huurovereenkomst van de woning gelegen in de
Zonnelaan 5 in Kortenberg met afspraken over aanpassingswerken
voor de dagopvang.
• een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het
Welzijnshuis en Familiehulp over het uitbaten van de dagopvang in de
woning in de Zonnelaan 5 in Kortenberg. Daarin zijn afspraken vastgelegd over waarborgen, investeringen en de start- en duurtijd van de
samenwerking.
• de notulen van de raad van maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019.
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Volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 3 juni 2019 en maandag 24 juni 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.
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per
e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Secretariaat via
secretariaat@kortenberg.be.
De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen vindt
u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.

Foto: Evgenia Belyaeva

Ondernemen
AVONDMARKTEN IN KORTENBERG TIJDENS KERMISSEN EVERBERG, MEERBEEK EN ERPS
GEMEENTEBESTUUR

Zaterdag 1 juni van 17 tot 20 u., Gemeenteplein, Everberg
Kom de sfeer proeven op de avondmarkt in Everberg. Tijdens de eerste
avondmarkt kunt u nog wat boodschappen doen terwijl de kinderen zich
vermaken op de Everbergse kermis. Geniet na afloop nog van een hapje of
een drankje bij een van de foodtrucks. Een ideale aftrap van een veelbelovende zomer!
Zondag 30 juni van 17 tot 20 u., Sint-Antoniusstraat/Alfons
Dewitstraat, Meerbeek
Dompel u onder in de gezellige marktsfeer op de avondmarkt van
Meerbeek. Vind er ambachtelijke broden, verse groenten, sappen, confituur en meer. Win een knuffelbeer voor uw geliefde op de Meerbeekse
kermis, neem een familiezak met smoutebollen mee naar huis, want morgen begint de zomervakantie!

In de zomermaanden organiseert de gemeente Kortenberg avondmarkten
tijdens de kermissen in de deelgemeenten. Kom zeker mee genieten van
de gezelligheid! Kom zoveel mogelijk met de fiets. Er wordt fietsparking
voorzien.

Zaterdag 14 september van 17 tot 20 u., Paddenstraat/
Erfgoedhuis, Erps-Kwerps
Sluit de zomer af met de laatste zomeravondmarkt in Erps. Geniet van de
laatste zonnestralen terwijl u de marktkraampjes rond de kerk afstruint.
Tijdens deze laatste zomeravondmarkt van de reeks doen ook de lokale
handelaren en de kermis gezellig mee. U kunt op de avondmarkt ook
terecht voor een hapje en een drankje, maar vergeet vooral uw boodschappentas niet!
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Milieu
HUIS-AAN-HUISINZAMELING VAN GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL (GFT)
GEMEENTEBESTUUR

De volgende afvalstoffen mag u bij het gft-afval werpen:
• papieren koffiefilter
• bladeren
• papier van keukenrol
• broodresten
• plantaardig keukenafval en
• fruitafval
etensresten
• gras
• schaafkrullen en zagemeel van
• groenteafval
onbehandeld hout
• haagscheersel
• (kamer)planten zonder aardkluit • schillen van fruit, groenten,
aardappelen
• klein tuinafval
• klein snoeiafval
• koffiedik
• versnipperd snoeihout
• noten en pitten
• onkruid

verhogen de kans op ongevallen. Let er ook op dat u het maximum
toegelaten gewicht niet overschrijdt.
Een 40 litercontainer mag maximum 15 kg afval bevatten, voor een
120 litercontainer is dit maximaal 50 kg afval en voor een 240 litercontainer maximaal 80 kg afval.
Hebt u eenmalig meer afval, neem dan contact op met EcoWerf:
0800 97 0 97.

Deze afvalstoffen mogen sinds 1 januari 2019 ook bij het gft:
• vaste zuivelproducten (zoals
• keukenafval en etensresten
kaas)
(zowel dierlijk als plantaardig)
• eieren, eierschalen
• vlees- en visresten
• schaaldierresten (uitgezonderd • mest van kleine huisdieren
(bijvoorbeeld cavia’s en konijschelpen zoals mossel- en
nen)
oesterschelpen)
Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen
theezakjes en koffiepads voortaan niet meer bij het gft-afval.
Voor de inzameling van gft (groente-, fruit- en tuinafval) hebt u een
groene container nodig. U kunt kiezen voor een container van 40, 120 of
240 liter. Hebt u nog geen gft-container, wenst u een extra container of
een ander formaat of wenst u een container met schade om te ruilen dan
kan EcoWerf deze bij u aan huis komen leveren. Wil u overgaan tot thuiscomposteren, dan kan EcoWerf de groene container terugnemen. Dit
gebeurt steeds gratis en dit op een dinsdagvoormiddag na afspraak via het
gratis nummer 0800 97 0 97.
Alle containers krijgen een barcodesticker, voorzien van uw adres, een
sticker met de sorteerregels én een elektronische chip.
Procedure
• Zet de container op de inzameldag vóór 7 u. 's morgens, of de avond
voordien na 22 u. buiten. Opgelet , in juli en augustus beginnen de
ophalingen om 6 u., dus moet de container vroeger buiten.
• Plaats de container goed zichtbaar aan de straatkant, met het handvat
naar de straat gericht en houd rekening met voetgangers en fietsers.
• Zorg ervoor dat het deksel van de container netjes gesloten is.
Openstaande containers bemoeilijken het werk van de laders en

Bedrag
Container Aanbiedingsprijs
40 liter
120 liter
240 liter

Prijs/kg

0 euro/aanbieding 0,18 euro
/kg
0 euro/aanbieding 0,18 euro
/kg
0 euro/aanbieding 0,18 euro
/kg

Huur
particulier
0,84 euro
/maand
0,84 euro
/maand
1,66 euro
/maand

Huur kmo
1,84 euro
/maand
2,47 euro
/maand

Indien u een slot wenst op uw container kan EcoWerf dit laten plaatsen na
afspraak voor een kostprijs van 25 euro. U kunt met gras en bladeren ook
steeds op het recyclagepark terecht voor dezelfde prijs per kilogram.
Werd uw afval niet opgehaald? Neem het dezelfde dag nog terug binnen
en neem contact op met EcoWerf via het gratis nummer 0800 97 0 97.
De gft-container blijft verbonden aan het adres waar hij is geleverd. In
geval van verhuizing moet deze leeg en proper blijven staan bij de woning
Om het gft-afval in te zamelen kunt u op het recyclagepark en aan het
onthaal van het Administratief Centrum terecht voor de aankoop van een
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waardoor de micro-organismen het afval sneller omzetten tot compost.
Voor een tuin groter dan 1 are is een compostbak het meest geschikt. De
bakken en vaten zijn vervaardigd uit gerecycleerd plastics, komende van
de plastics uit de roze zakken.

geventileerd keukenafvalbakje en rolletjes composteerbare zakjes. Het
gebruik van deze afvalbakjes is niet verplicht, maar het is wel een gemakkelijke oplossing om het gft-afval van de keuken in te zamelen.
De bijhorende composteerbare zakjes van 10 liter zijn 100% thuis composteerbaar. Als het zakje vol is, gooit u het in uw gft-container of op uw eigen
compostverwerkingssysteem (vat of bak, niet voor wormenbak). Bij thuiscomposteren dient u rekening te houden met een composteringstijd van
ongeveer 6 maanden. De zakjes kunnen best binnen de 1 à 1,5 jaar na
produceren verbruikt worden. Naast de zakjes van 10 liter zijn er ook composteerbare zakken van 40 en 120 liter te verkrijgen.

Bedrag
2,50 euro voor een keukenafvalbakje
2,50 euro per rol van 50 composteerbare zakjes van 10 liter (passen in
keukenbakje)
2,50 euro per rol van 10 zakken van 40 liter
4,00 euro per rol van 10 zakken van 120 liter
9,00 euro per rol van 10 zakken van 240 liter
63,14 euro voor een compostbak
26,22 euro voor een compostvat
6,04 euro voor een beluchtingsstok

Het gft-afval kunt u uiteraard ook in een compostbak of compostvat verwerken.
Deze zijn aan te kopen op het recyclagepark, samen met een beluchtingsstok. Deze zorgt ervoor dat de compost goed gemengd en belucht wordt

DE EIKENPROCESSIERUPS
GEMEENTEBESTUUR

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die van april tot juli
voorkomt. De brandharen kunnen voor irritatie zorgen en allergische reacties veroorzaken. Overlast beperken kan best door contact te vermijden en
door de rupsen en hun nesten te laten verwijderen door professionals.
Eikenprocessierupsen trekken voornamelijk 's avonds ‘in processie’ vanuit
spinsels of dikke takken naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral
inlandse eikenbomen die hun voorkeur genieten.

Voorkom rechtstreeks contact met de rupsen. Bij aanraking niet krabben
of wrijven, maar overvloedig spoelen met water. Raadpleeg in geval van
twijfel of bij ernstige klachten uw huisarts.
Ga zelf zeker niet over tot bestrijding maar neem contact op met de milieudienst van de gemeente via 02 755 30 70 of milieu@kortenberg.be. De
nodige acties zullen dan ondernomen worden ter bestrijding van de rupsen.

Eikenprocessierupsen

De brandharen verspreiden zich via de lucht en kunnen problemen veroorzaken bij contact met de ogen, huid en de luchtwegen. Jeuk, zwelling,
■ zitten
vooral
op eikenbomen
koorts en ademhalingsproblemen zijn enkele
mogelijke
klachten.

■ krijgen brandharen na de tweede vervelling

Alle contact vermijden!
■ brandharen veroorzaken bij contact (ernstige) jeukhinder
volgroeide rupsen

© Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen

januari

februari

© Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen

maart

ei-stadium

april

microscopisch
kleine brandharen

© Henk Jans

© Henk Jans

mei

huiduitslag

juni

juli

© Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen

© Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen

augustus september oktober november december

jonge volgroeide
poprupsen
stadium
rupsen

ei-stadium

vlinder

■■■ beperkt ongemak:
■■■ ongemak:
■■■ veel ongemak:
brandharen in oude nesten (5-7 j.)
brandharen in lege nesten
brandharen van rups

Gezondheidsproblemen veroorzaakt door de brandharen
huid* (97%)

ogen (2%)

luchtwegen (1%)

irritatie
roodheid
jeuk
zwelling

zwelling
roodheid
jeuk
branderige pijn

irritatie
loopneus
slikstoornissen
kortademigheid

* De klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen twee weken.

Tips om overlast te beperken:
■
■
■
■

Probeer contact te vermijden met rupsen en nesten.
Bedek de huid zo veel mogelijk.
Ga niet in de buurt van nesten of rupsen op de grond zitten.
Krab of wrijf niet na contact.

Meer info:
www.eikenprocessierups.be
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GA MEE DE STRIJD AAN TEGEN DE AZIATISCHE HOORNAAR
GEMEENTEBESTUUR

De Aziatische hoornaar (vespa velutina) is een grote wespensoort die van
nature voorkomt in Zuidoost-Azië. De soort werd door de mens per ongeluk geïntroduceerd in Europa omstreeks 2004. In 2016 werd het eerste
nest in België aangetroffen. De Aziatische hoornaar is een grote, donkere
wesp. Ze is groter dan een gewone wesp en iets kleiner dan de inheemse
Europese hoornaar. Je kan een Aziatische hoornaar goed herkennen aan
haar unieke kleurencombinatie (zie foto). Op de kop en het borststuk is ze
volledig zwart. Ook het achterlijf is grotendeels zwart met slechts één
brede gele band. De pootjes zijn zwart met opvallende gele tipjes. De
Aziatische hoornaar wordt het meest verward met de Europese hoornaar.
Maar met een beetje oefenen zult u gauw merken dat het verschil zeer
duidelijk is. In de vrije natuur toont ze geen interesse in de mens, zolang u
ze met rust laat uiteraard.
De Aziatische hoornaar kreeg inmiddels de beruchte status van ‘invasieve
exoot’: de soort is uitheems en haar aanwezigheid is zorgwekkend en
schadelijk. De Aziatische hoornaar jaagt namelijk massaal op kleine insecten waaronder bijen, vliegen en wespen. Sommige van deze insecten zoals
de bijen zijn belangrijke bestuivers van bloemen en landbouwgewassen.
De Europese Unie legt ons dan ook op om de Aziatische hoornaar actief te
bestrijden. Uitroeien zal ons waarschijnlijk niet lukken, maar we kunnen de
soort wel beheren.

De Aziatische hoornaar heeft een opmerkelijke voorkeur voor honingbijen.
Dat komt omdat bijenvolken een duurzame voedselbron zijn tot in het
najaar. En dat horen de imkers natuurlijk niet graag. Imkers hebben het al
moeilijk te verduren vanwege een andere invasieve exoot, de Varroamijt.
Draag uw steentje bij!
Gelukkig is er ook goed nieuws, iedereen kan meehelpen in de strijd tegen
de Aziatische hoornaar. Jong of oud, natuurliefhebber of een rasechte huismus, echt iedereen kan een steentje bijdragen.
Op het portaal van de Aziatische hoornaar vespawatch.be helpt u mee
om de invasie verder in kaart te brengen. Deze concrete stappen staan u te
wachten:
1) Leer de soort (her)kennen
2) Kijk uit naar hoornaars of een nest, of zoek er doelbewust naar
3) Als u er eentje ziet, neem een foto en meld uw waarneming op
vespawatch.be of via lokale imker Hendrik Trappeniers per e-mail
hendrik.trappeniers@gmail.com of telefonisch op 0477 66 17 55.
4) Raak de nesten absoluut niet aan! De wespen kunnen agressief zijn en
elk dier is een potentiële koningin die een nieuw nest kan opstarten.
Aziatische hoornaars kunnen enkele tientallen tot honderden koninginnen per jaar produceren, wat meteen verklaart waarom deze soort zo
succesvol nieuwe gebieden koloniseert.
Bron: Vlaamse overheid, departement Economie, Wetenschap & Innovatie.
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Ruimtelijke Ordening
GRATIS INFOAVOND ZORGELOOS VERHUREN
GEMEENTEBESTUUR

Waarmee moet u rekening houden als u een woning wilt verhuren? Een
vraag waar vele verhuurders mee worstelen. Er komt dan ook veel bij kijken. Sinds 2019 is er een nieuw huurdecreet in voege en zijn er een aantal
zaken veranderd aan de huurwetgeving en de energienormen voor verhuur.
Als verhuurder is het erg belangrijk om uw huurcontract te laten registreren. U heeft hiervoor twee maanden de tijd na de ondertekening van het
contract. Zolang het huurcontract niet geregistreerd is, kan de huurder het
contract opzeggen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.
Het registeren van een huurcontract is gratis als het binnen de twee maanden gebeurt.
Bij verhuur van een woning moet elke officiële of publieke mededeling de
gevraagde huurprijs en de kosten en de lasten vermelden. Ook het EPC
(energieprestatiecertificaat) moet vermeld worden.

Voor wie meer wil weten
Woonwijzer Midden-Brabant organiseert in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor SVK Webra een infoavond over huren, verhuren en alles
wat daarbij komt kijken (de Vlaamse wooncode, het belang van de registratie van het huurcontract, de energienormen, het conformiteitsattest,
wat als uw woning leegstaat, de belangrijkste veranderingen in het huurdecreet, enzovoort). Ook verhuren via een sociaal verhuurkantoor wordt
toegelicht.
Er zal de mogelijkheid zijn om specifieke vragen te stellen of advies te vragen over uw persoonlijke situatie. Deze infoavond is een samenwerking
tussen de gemeente Kortenberg en de gemeente Zaventem.
Dinsdag 4 juni om 19.30 u.
Raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37, Zaventem
Kosteloos
Meer informatie en inschrijven:
jolien.bamps@igo.be of 0471 850 377
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Gezondheid en zorg
WEES NIET GEK. DOE DE TEKENCHECK!
Bron: Vlaamse overheid / Zorg en Gezondheid

Van een tekenbeet kunt u ziek worden. Doe daarom de tekencheck! Een teek is moeilijk te herkennen op uw huid. Hij ziet eruit als een zwartbruin, klein puntje
met pootjes dat snel groter zal worden als u hem niet verwijdert.

1. Controleer op een teek,
dezelfde dag nog nadat u in de natuur bent geweest
Controleer altijd op tekenbeten als u in de natuur bent geweest.
Dezelfde dag nog. Controleer van kop tot teen, want een teek is klein
en zoekt vaak een warme plek. Zorg dat tekencontrole een goede
gewoonte wordt, bijvoorbeeld voor het slapengaan.

2. Verwijder een teek rustig en in één beweging
Als u een tekenbeet hebt, verwijder die dan rustig en in één beweging. Knijp de teek niet plat, draai niet aan de teek, smeer niets op de
teek en verbrand de teek niet.

3. Volg de symptomen een maand lang op
Volg een tekenbeet goed op. Let een maand lang op mogelijke
symptomen en ga naar de huisarts als één van de symptomen
optreedt.

Registreer een tekenbeet op de app TekenNet en steun het onderzoek naar teken en tekenziekten.
Meer info:
tekenbeten.be

Zoeklicht · Kortenberg
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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 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.

Instant energie: enkele tips om met vermoeidheid om te gaan
Iedereen is wel eens moe. Na een lange of inspannende dag hebt u nog
maar weinig energie over. Zowel lichamelijke als geestelijke inspanning
kan voor vermoeidheid zorgen. Mantelzorgers hebben dagelijks wel 1000
dingen te doen. Dat u zich daarom al eens moe voelt, is dus zeker begrijpelijk. Voor de meeste mensen is een nachtje goed slapen voldoende om
zich weer fit te voelen. Er zijn echter heel wat zorgsituaties waarin een
mantelzorger een verstoorde nachtrust heeft. Hierdoor kan het gebeuren
dat er langere tijd sprake is van een vermoeid gevoel en u daardoor niet
goed meer kunt functioneren.
Er zijn heel wat eenvoudige manieren om meer energie te krijgen. U bekijkt
deze samen in de praatgroep zodat u er nadien thuis mee aan de slag kunt gaan.
Praktisch
Vrijdag 21 juni van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, lokaal 0.4
Kosteloos
Meer info:
dienstencentrum@kortenberg.be
of 02 755 23 10

Politie
EEN BUURTINFORMATIENETWERK (BIN) VOOR ERPS?
De politiezone Herent-Kortenberg werd door enkele geëngageerde buurtbewoners van Erps gecontacteerd met de vraag of het mogelijk is een
buurtinformatienetwerk (BIN) in Erps te starten.
Naar aanleiding van deze vraag vond in april een verkennend gesprek
plaats met de initiatiefnemers. Daaruit kwam vooral de behoefte naar
voren om door de politie beter geïnformeerd te worden over de gebeurtenissen die zich in de buurt afspelen. Zo kan de alertheid bevorderd worden
en kan er een stimulans gegeven worden om preventiemaatregelen te
nemen tegen diefstal. Via een BIN kan de politie de aangesloten bewoners
per sms of e-mail contacteren wanneer een verdachte situatie of een diefstal in de buurt onmiddellijk wordt vastgesteld en gemeld.
Een BIN kan echter pas succesvol zijn wanneer er voldoende interesse is
onder de bewoners om aan te sluiten op een BIN en wanneer enkele

bewoners zich actief willen inzetten om dit samen met de politie te organiseren en levend te houden.
De politiezone HerKo organiseert samen met de initiatiefnemers een infoavond voor de inwoners van Erps om de werking van een BIN toe te lichten.
Daarna zal bekeken worden of een BIN kan gestart worden.
Praktisch
Woensdag 12 juni om 20 u.
Brasserie woon- en zorgcentrum O.L.V.-Lourdes,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps
Kosteloos
Inschrijven via telefoon 016 85 34 00 of e-mail naar
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
Vermeld met hoeveel personen u wenst deel te nemen
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LAAT U ENKEL VERRASSEN OP VAKANTIE
Gaat u binnenkort op vakantie? Denk er dan aan uw woning veilig achter te laten.
Wat kunt u concreet doen?
• Doe deuren, ramen en de garage op slot. Bewaar uw gereedschap en
ladder in het tuinhuis en doe het op slot.
• Laat diefstalgevoelige voorwerpen, zoals tablets, juwelen en geld, niet
in het zicht liggen.
• Sluit aan de achterzijde van uw woning de gordijnen om inkijk te verminderen.
• Verwittig uw buren en vraag dat ze uw woning in het oog willen houden. Zo kunnen ze sneller verdachte situaties opmerken. Wissel met uw
buren contactgegevens uit. Zo kunnen ze u snel bereiken indien nodig.
• Vraag uw buren, familie of vrienden om regelmatig uw brievenbus leeg
te maken, de afvalcontainer binnen te zetten en na te kijken of alle
ramen en deuren nog gesloten zijn.
• Werk met een tijdschakelaar zodat één of meerdere lampen in uw
woning gaan branden van zodra het buiten begint te schemeren. Dat
geeft uw huis een bewoonde indruk. Pas dit toe in één of meerdere
leefruimtes zoals een slaapkamer, de woonkamer of een bureauruimte,
maar niet in de inkomhal.
• Verstop waardevolle voorwerpen zoals geld en juwelen op een nietevidente plaats, zoals de zolder of de kelder. Een slaap- of badkamer
zijn geen goede verstopplaatsen.

Maak gebruik van het aanbod van de politie
• Vraag minstens één week voor uw vertrek gratis afwezigheidstoezicht
aan. De politie zal dan regelmatig controle doen rond uw woning. U
kunt dit online aanvragen via www.policeonweb.be, aan het politieloket of via de website www.politieherko.be (klik op ‘vragen’ en vervolgens of ‘diefstalpreventie’).
• Doe een beroep op de diefstalpreventieadviseur van de politie. Deze
adviseur brengt een gratis bezoek en geeft een neutraal advies over de
beveiligingsmaatregelen die u kunt nemen om uw woning beter tegen
inbraak te beveiligen. De aanbevelingen zijn niet bindend.
Maak een afspraak via e-mail: pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
of via telefoon 016 85 34 00.
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SNELHEIDSMETINGEN APRIL
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente
in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen worden
besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden
door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of
pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen april
Straat

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

50 km/u.

13.537

52 km/u.

6,5

50 km/u.

303

44 km/u.

1,3

Toegelaten snelheid

Leuvensesteenweg
(beide richtingen)
Lelieboomgaardenstraat
(beide richtingen)

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

In de straten waar in april snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 6,3 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders april
Straat

Toegelaten snelheid

Beekstraat
Nederokkerzeelsesteenweg
Steenhofstraat
Leuvensesteenweg (N2)

aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

25
386
30
1.800

28%
4,1%
13,3%
7%

aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

9.500
9.587

1,8%
0,9%

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

Flitspalen april
Straat

Toegelaten snelheid

Wijnegemhofstraat
Zavelstraat

50 km/u.
50 km/u.

Prikbord
OPROEP: LID WORDEN VAN EEN ADVIESRAAD
GEMEENTEBESTUUR

Wilt u een advies geven en nadenken over bepaalde thema’s die u aan
belangen of nauw aan het hart liggen of waar u enige kennis van of expertise in hebt? Bent u bovendien algemeen geïnteresseerd in het reilen en
zeilen in onze gemeente en bent u bereid om ‘over het muurtje van uw
expertisegebied’ te kijken? Dan bent u van harte welkom om te partici
peren in één van de gemeentelijke adviesraden.

In Kortenberg zijn er verschillende adviesraden actief en de samenstelling
van deze raden wordt binnenkort opnieuw herbevestigd. Zo zijn er de
Gemeentelijke Erfgoedcommissie (GECK!), de Landbouwraad, de
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), de Milieu
Adviesraad (MAR), de Jeugdraad, de Sportraad, de Cultuurraad, de Bibraad,
de Seniorenraad en de Welzijnsraad, de Centrumraad, de Wereldraad, de
Raad voor Lokale Economie en het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).

Zoeklicht · Kortenberg
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De Gemeentelijke erfgoedcommissie (GECK!) werd opgericht om
het gemeentebestuur bij te staan bij het beleid en beheer van het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed binnen de gemeente
Kortenberg. De GECK! Is reeds voltallig.
De Landbouwraad bestaat uit inwoners die actief zijn in de land- en
tuinbouw. Zij leggen zich toe op het adviseren van het beleid voor hun
sector en het ondersteunen en uitwerken van acties ter ondersteuning van
lokale productie en distributie.
De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)
geeft advies, opmerkingen of formuleert voorstellen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Men kan
hierbij denken aan het gemeentelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen.
De Milieu Adviesraad (MAR) beoogt het behoud, het herstel en/of de
verbetering van het landschap, het leefmilieu, de natuur en de duurzame
ontwikkeling in de gemeente Kortenberg. De MAR adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
Aangezien de GECK! en de Landbouwraad samengesteld zijn uit zeer specifieke profielen en voltallig zijn, doen deze adviesraden geen oproep voor
nieuwe leden. De GECORO en de MAR werden reeds opnieuw samengesteld na een oproep voor leden in het laatste decembernummer van
Zoeklicht. De volgende raden zijn evenwel nog op zoek naar
nieuwe leden:
In de Jeugdraad zetelen de verschillende jeugdhuizen en jeugdverenigingen die Kortenberg rijk is, maar ook onafhankelijke jongeren tot 30 jaar
kunnen deelnemen aan de jeugdraad. Hebt u ideeën over het jeugdbeleid,
jeugdwelzijnswerk of leuke activiteiten? Altijd welkom!
Wilt u graag uw steentje bijdragen aan een sportief Kortenberg? Dan bent
u steeds welkom bij de gemeentelijke Sportraad om ideeën en initiatieven te bespreken.
De Cultuurraad is, naast de ideeën en meningen van de erkende cultuurverenigingen en experten, ook benieuwd naar de stem van de individuele,
geïnteresseerde cultuurbeoefenaars of -liefhebbers. Iedereen die mee zijn/
haar schouders wil zetten onder een cultureel Kortenberg is hartelijk welkom!
Bent u een gebruiker van de Bib en bent u geïnteresseerd in het reilen en
zeilen voor en achter de schermen? Wilt u graag meedenken over de
bibliotheekwerking en de dienstverlening? Dan bent u misschien wel de
ideale kandidaat voor de Bibraad.
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In de Centrumraad, onder de hoede van de centrumleider, wordt de
werking van het Dienstencentrum uitgestippeld. Ideeën voor activiteiten
en projecten worden samen bekeken en verder uitgewerkt.
In de Seniorenraad zetelen de verschillende seniorenverenigingen van
Kortenberg, maar ook individuele geïnteresseerde senioren kunnen hieraan deelnemen. Wilt u inspraak hebben in het seniorenbeleid en seniorenactiviteiten mee voorbereiden (seniorenfeesten, dansnamiddagen, ...), stel
u dan kandidaat voor deze raad .
Welzijn belangt ieder van ons aan: of u nu jong, oud(er), werkzoekend,
werkzaam, gepensioneerd of student bent. Wilt u ook mee advies geven
en nadenken over welzijnsthema’s? Dan bent u van harte welkom om te
participeren in de Welzijnsraad Kortenberg!
De Wereldraad werkt actief projecten uit rond onder andere duurzame
ontwikkelingssamenwerking. Een paar extra helpende handen zijn meer
dan welkom.
De Raad voor Lokale Economie (RLE) behartigt de belangen van de
Kortenbergse ondernemers en adviseert het college over thema’s die nauw
samenhangen met het ondernemerschap en de lokale economie. Er wordt
momenteel een nieuwe formule uitgewerkt voor de RLE waarbij er enerzijds een adviesraad zal opstarten en anderzijds een vzw voor ondernemers die gevestigd of actief zijn in Kortenberg, die zich bezig zal houden
met uitvoering van allerlei projecten. Voor beide organen worden ondernemers gezocht die hun handen uit de mouwen willen steken voor een
betere lokale economie in Kortenberg.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) geeft advies over de uitvoering en eventuele bijsturing van het Lokaal Beleidsplan Kinderopvang en
over de uitbouw van kinderopvangvoorzieningen binnen de gemeente.
Het brengt lokale actoren rond kinderopvang samen en organiseert opleidingen en informatiesessies voor de kinderbegeleiders. Het LOK maakt
voortaan deel uit van het Huis van het Kind. Het LOK zoekt, naast de vertegenwoordigers uit de plaatselijke kinderopvangvoorzieningen die reeds
een zitje hebben in dit adviesorgaan, vertegenwoordigers uit de basisscholen, vrijetijdsdiensten, ouderraden, leden van het gemeentebestuur en ook
personen die de belangen van de ouders behartigen.
Wenst u zich kandidaat te stellen voor één van de raden of wenst u meer
informatie te verkrijgen, dan kunt u terecht bij de beleidsmedewerker, via
beleidsmedewerker@kortenberg.be of 02 755 30 70.
Er wordt bij de samenstelling van de adviesraden gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen (maximaal twee
derde van hetzelfde geslacht).
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APRIL IN BEELD

4
© Fabien

Tijdens het Senioren Lentefeest op dinsdag 16 april waren Connie Neefs
en Micha Marah te gast in GC Colomba. Het dansuurtje werd verzorgd
door hun pianist Eric De Vos. Het werd een heel succesvolle editie met
376 aanwezigen.

Op woensdag 24 april leefden een honderdtal kinderen zich uit op de
Buitenspeeldag in Everberg. Onder meer enkele springkastelen, volksspelen, een ballenbad, een draaimolen en een ijs- en wafelkraam
waren van de partij om er een geweldig zonnige namiddag van te
maken. Tot volgend jaar?

Op zondag 21 april leerden 25 kindjes tijdens ‘Kijk! Ik fiets!’ zelfstandig
fietsen in de sporthal van Kortenberg.
Foto: Hendrik Trappeniers

Foto: Hendrik Trappeniers
Foto: CM Leuven

Op dinsdag 23 april vond in het kader van de ‘Week van de valpreventie’ een infosessie plaats in de bibliotheek. De aanwezigen leerden er
wat veel voorkomende oorzaken zijn van valpartijen en hoe deze voorkomen kunnen worden.

Op zondag 28 april bezochten vele nieuwsgierigen de Sint-Amanduskerk
en het Erfgoedhuis in Erps-Kwerps. In de kerk lag de focus op de gerestaureerde glasramen met een tentoonstelling, demonstraties glasramen, lezingen, een creaworkshop voor kinderen, ... Het Erfgoedhuis
blikte terug op de geschiedenis van de ambachten in Kortenberg met
onder andere zijn collectie klompen en strijkijzers.
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in Kortenberg
(Dienst Cultuur en de Bib)
GEMEENTEBESTUUR

STUDEREN IN DE BIB EN GC COLOMBA

Zoek je nog een rustige plaats om alleen of samen te studeren? Dan kan je tijdens de blokperiode terecht in de Bib en in GC Colomba.
In de Bib
Van maandag 3 juni tot en met vrijdag 28 juni (met uitzondering van maandag 10 juni) verandert de Bib in een blokcafé, waar je
tijdens de openingsuren kan studeren van maandag tot zaterdag.
Maandag: 9-12 en 16-19 u.
Dinsdag: 9-12 u.
Woensdag: 9-19 u.
Donderdag: 9-12 u.
Vrijdag: 9-19 u.
Zaterdag: 9-12 u.
Je mag lunchen in de Bib. Er is kosteloze koffie, thee en water aanwezig.
Er is ook toegang tot wifi in de hele Bib (vraag het paswoord aan de infobalie).

In GC Colomba
De kleine zaal van GC Colomba wordt op weekdagen van maandag 3
juni tot en met vrijdag 28 juni (met uitzondering van maandag
10 juni) ter beschikking gesteld van Kortenbergse studenten.
Hier is plaats voor zo’n 20 studenten. Je kan er terecht op weekdagen
van 8 tot 18.30 u. Er is wifi aanwezig, er zijn drankautomaten en wie
een frisse neus wil halen, kan er gemakkelijk een boswandeling maken.
Van maandag 3 juni tot en met vrijdag 28 juni
(met uitzondering van maandag 10 juni)
Bibliotheek Kortenberg / GC Colomba
Kosteloos
Meer info:
De Bib: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90
GC Colomba: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

‘THANK YOU, TOOTS!’

Een multimediale en muzikale hommage
aan Toots Thielemans

De Belgische jazzmusici Ben Vanderweyden (chromatische harmonica) en
Dirk Schreurs (piano & keyboards) brengen een persoonlijke muzikale
hommage aan de muziek en het leven van jazzharmonicalegende Jean
‘Toots’ Thielemans.
Beiden hebben in de studio en/of op het podium met Toots samengewerkt. Hun repertoire omvat een rijke waaier aan bekende composities,
zoals de soundtracks van de films ‘Turks Fruit’ en ‘Midnight Cowboy’ en
klassiekers als ‘Bluesette’ en ‘For My Lady’. Ook werd speciaal voor deze
(Dienst Cultuur i.s.m. Archeologische Werkgroep Kortenberg en Erfgoedhuis Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

ARCHEOLOGIEDAGEN: ONTDEK, BELEEF EN
PROEF ARCHEOLOGIE IN KORTENBERG!

hommage een deel van Toots’ muziek opnieuw door Ben Vanderweyden
en Dirk Schreurs gearrangeerd én spelen ze een nooit eerder uitgebrachte
compositie van Toots.
Het geheel wordt op professionele wijze gepresenteerd door niemand
minder dan Fred Brouwers (VRT, Radio1, Klara) en geïllustreerd met uniek
en authentiek beeldmateriaal.
Vrijdag 14 juni om 20 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
(Dienst Vrije Tijd)

Op zondag 16 juni organiseert de Archeologische Werkgroep Kortenberg
(een afdeling van het Erfgoedhuis) verschillende activiteiten in het kader
van de Vlaamse Archeologiedagen 2019. Van 13 tot 17.30 u. is iedereen
welkom in het Erfgoedhuis, Dorpsplein 16 (aan de kerk van Erps).
Enkele eenvoudige, maar fascinerende vondsten uit Kortenberg worden
voor het eerst tentoongesteld waarbij hun ware aard wordt ontsluierd.
Leden van kunstatelier ‘Het Kader’, de Quiltgroep Scrap House en de schilderschool ‘De Blinde Muur’ hebben zich door deze archeologische voorwerpen laten inspireren. Hun kunstwerken kan je dan ook op die dag
komen bewonderen. Kinderen kunnen (onder begeleiding) een Romeins
schrijftablet, een Merovingische halsketting of een middeleeuwse geldbeurs maken. Hun werkstukken nemen ze gratis mee naar huis, samen
met hun diploma van ‘juniorarcheoloog’.
Doorlopend zorgen meesterkoks voor hapjes en drankjes, geïnspireerd op
authentieke Romeinse recepten.
Zondag 16 juni van 13 tot 17.30 u.
Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, Erps
Kosteloos
Meer info: cultuur@kortenberg of 02 755 30 70

GEMEENTEBESTUUR

STAMINEE CONGÉ

Staminee Congé, jouw Afterwork op
vrijdag. Met de vakantie in aantocht,
het einde van het schooljaar dat recht
op jou afstevent of gewoon om het
weekend in te zetten. Het binnenpleintje van serviceflats Dry Coningen
wordt ondergedompeld in een
authentiek en heerlijk oubollig vakantiegevoel. Petanque, sanseveria’s,
foodtrucks, een frisse pint en dat alles
op de tonen van La Esterella,
Bobbejaan Schoepen, Ray Franky, Rocco Granata, Ray Charles, Frank
Sinatra en vele anderen. Staminee Congé is de uitgelezen plek om af te
spreken met je vrienden en/of collega’s om samen de zomer in te zetten.
Staminee Congé voorziet ook animatie voor de kleinsten.
Vrijdag 21 juni van 16 tot 21 u.
Binnenplein serviceflats Dry Coningen, Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg
Kosteloos
Meer info: vrijetijd@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

BOEKENVERKOOP IN DE BIB

Nu de zomervakantie voor de deur staat, kan je vast wel wat extra leesvoer
gebruiken. Kom daarom tussen zaterdag 22 en zaterdag 29 juni
langs in de Bib en sla je slag tijdens de grote boekenverkoop. Iedereen, jong
of oud, kan er wat naar zijn of haar gading vinden. Geen lezer? Geen probleem, ook afgevoerde cd’s, dvd’s en games gaan de deur uit. En dit alles
uiteraard aan messcherpe prijzen.
Van zaterdag 22 juni tot en met zaterdag 29 juni
Doorlopend tijdens de openingsuren
De Bib
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Dienst Cultuur)
GEMEENTEBESTUUR

ZOMER OP STELTEN:
KORTENBERG ZINGT!

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: MAAK JE SMARTPHONE
KINDVRIENDELIJK

Smartphones en tablets zijn onmisbaar in de meeste jonge gezinnen.
Waarop moet je letten bij de aankoop? En hoe hou je het veilig? In deze
interactieve demosessie worden bovendien een twintigtal apps getoond
die je samen met je (klein)kinderen kunt gebruiken: om samen uitstapjes
te plannen, te overleggen, of om hen te entertainen.
Na de infosessie staat Digidokter-van-dienst Mathias van Appstublieft je
bij met al je smartphone- en tabletvragen.
Na deze sessie genieten de Digidokters van een welverdiende vakantie. In
september kan je uiteraard opnieuw bij hen terecht met al je vragen.

Smeer die stembanden alvast in en schraap je keel, want de zomer gaat
muzikaal van start met een heuse Kortenberg zingt! Na het succes van de
eerste editie vorige zomer worden opnieuw oeroude Vlaamse klassiekers
onder het stof vandaan gehaald om samen met enkele huidige hits ten
berde gebracht te worden. Het Dr. V. De Walsplein zal eenmalig omgetoverd worden tot een gezellig en groots zangoord. Deze avond mag je letterlijk veel noten op je zang hebben!
Vrijdag 28 juni van 20 tot 24 u.
Dr. V. De Walsplein, Kortenberg
Kosteloos
Kom bij voorkeur te voet of met de fiets
Meer info: zomeropstelten.kortenberg.be, uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80

Zaterdag 29 juni 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
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(Dienst Cultuur)
GEMEENTEBESTUUR

ZOMER OP STELTEN: KORTENBERG FEEST!

Het is weer zover! Op zondag 30 juni van 14 tot 18 u. viert Kortenberg
volop feest. Iedereen is heel hartelijk welkom in het Park van de Oude
Abdij voor een namiddag vol plezier. Kom genieten van spectaculaire circusacts, grappig straattheater en leuke workshops. Het Park van de Oude
Abdij staat vol met standjes van lokale verenigingen die lekkers aanbieden
en hun organisatie in de kijker zetten. Eten, drinken en vooral heel veel
leuke acts voor jong en oud.
Zondag 30 juni van 14 tot 18 u.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
Kosteloos
Meer info: zomeropstelten.kortenberg.be,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
(De Bib i.s.m. Publiq)
GEMEENTEBESTUUR

DE BIB ONDERTEKENT HET INCLUSIEVE
FAMILIEMANIFEST

In de Bib van Kortenberg staan de deuren altijd open voor elke familie.
Omdat de bibliotheekmedewerkers en het gemeentebestuur zich ook in de
toekomst willen engageren om van de Bib een warme thuis te maken voor
de hele familie, ondertekenden ze, net als meer dan 100 andere bibliotheken
en cultuurhuizen, het Inclusieve Familiemanifest.
Het Familiemanifest is een campagne van Publiq rond familievriendelijkheid
in de cultuursector met als doel elke familie warm te onthalen. Van een
éénoudergezin tot een anderstalige familie, van een broertje in een rolstoel
tot oma die woensdag op de kleinkinderen past, voor gezinnen met twee
papa’s, een kleiner cultuurbudget of drempelvrees… Alle families hebben
immers recht op het genieten van cultuur. Dat verrijkt hen, de Bib en de
samenleving.
Het Familiemanifest telt 25 aandachtspunten waarvan de Bib er al een groot
aantal realiseert. De komende jaren wil de Bib bijkomend inzetten op acht
concrete speerpunten:

1. Wij maken alle praktische info over een bezoek aan de Bib of een speciale familieactiviteit makkelijk te vinden en te begrijpen op onze website of Facebookpagina, in folders of brochures, …
2. Wij nodigen sociale partners uit.
3. Wij informeren in detail over hoe je bij ons kan geraken met verschillende vervoersmiddelen.
4. Wij vragen families bij te dragen aan onze collectie.
5. Wij voorzien zo veel mogelijk faciliteiten voor families en maken deze
zichtbaar door signalisatie. Is er iets niet? Dan vermelden we ook dat
duidelijk. We maken deze signalisatie maximaal non-verbaal door bijvoorbeeld het gebruik van iconen.
6. Wij laten alle medewerkers de familieactiviteiten zelf ervaren zodat ze
er als ervaringsdeskundigen over kunnen vertellen.
7. Wij luisteren naar feedback van bezoekers.
8. Wij stimuleren families op verder te kunnen vertellen over hun ervaring, want mond-aan-mond-reclame werkt supergoed.
Meer families bereiken, lukt beter met een familievriendelijk onthaal en een
goede omkadering voor een fijne, zelfs bijzondere kennismaking. Daarom
engageert de Bib zich volop voor dit Inclusieve Familiemanifest.
Welkom!
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(Groove Hall)

EINDCONCERT
Op zaterdag 1 juni geven de cursisten van Groove Hall hun traditioneel
eindconcert. Er zullen meer dan 40 muzikanten het beste van zichzelf
geven en dit onder de vakkundige en professionele ondersteuning van hun
begeleiders. Het feest vindt plaats in GC Colomba, Kortenberg. De eerste
noten worden vanaf 19 u. verwacht. De deuren staan open vanaf 18 u. Voor
de hongerige magen zijn er de fantastische ‘Groove Burgers’ en warme
Luikse wafels. Geniet ook van lekkere frisse cava aan een heel democratisch prijsje. Kaarten zijn te verkrijgen in voorverkoop aan de UiTbalie in de
Bib. Allen hier naartoe want de ambiance is sowieso verzekerd!

Zaterdag 1 juni om 18 u., GC Colomba, 8 euro, 6 euro VVK
Meer info: info@groovehall.be

(CVO VTI Leuven)

(Hubevo Volleybalclub Everberg)

GRATIS PROEFLES NAAIEN VOOR BEGINNERS

18DE HUBEVO-VOLLEYTORNOOI

Heb je altijd al willen leren naaien?
In september gaat een nieuwe lessenreeks van start in ontmoetingshuis De Klok in Erps-Kwerps.
De module 'basis naaien' worden
ingericht op maandagavond tussen 18.30 en 22 u. en op vrijdagochtend
van 8.30 tot 12 u. De lessen zijn pure ontspanning. De tijd vliegt vooruit en
je kennis en kunde ook! Aan het einde van het jaar kun je al heel wat: een
broek maken, een rok, een T-shirt, patronen aanpassen aan jouw maten,...

Naar goede gewoonte organiseert Hubevo Volleybalclub Everberg ook dit
jaar op de zaterdag van het Pinksterweekend, zaterdag 8 juni, van 13 tot
18 u. in sporthal Colomba te Kortenberg een volleybaltornooi voor
gemengde recreatie- en gelegenheidsploegen (bij voorkeur minstens
twee vrouwen of jeugdspelers (-14 jaar) per ploeg). Sportief plezier verzekerd. Snel zijn is de boodschap want het aantal ploegen is beperkt tot 12.
Aandenken voor elke deelnemende ploeg. Alle praktische info via de contactpagina op www.hubevo.be.

Ook als je al wat voorkennis hebt, kunnen we je deze module van harte
aanbevelen. De leerkrachten zijn professionals en je leert verschillende
naaitechnieken zoals het echt hoort.
Op maandag 3 juni ben je van harte welkom op een infoavond tussen
19.30 en 21 u. Je kan er deelnemen aan een gratis proefles of gewoon wat
sfeer komen snuiven.
‘Het is altijd uitkijken naar de dag waarop de naailessen plaatsvinden. Met
gelijkgestemden samen zijn, ideeën uitwisselen, onder toegewijde en
enthousiaste begeleiding... een aanrader!’ Lena
Maandag 3 juni van 19.30 tot 21 u.
Ontmoetingshuis De Klok, Dekenijstraat 11, 3071 Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info en inschrijven
(uiterlijk donderdag 30 mei): friedeschuytter@hotmail.com

Zaterdag 8 juni van 13 tot 18 u.
Sporthal Colomba
Meer info en contact: www.hubevo.be
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(UPC KULeuven, campus Kortenberg)

(CRISIS vzw)

MOVIEBLUESFILM*: EEN FILM ALS
EEN KUNSTWERK: LOVING VINCENT

BIERSTREKEN CRISIS

Deze animatiefilm is een unieke filmische ervaring: het is de allereerste
compleet geschilderde speelfilm ter wereld. Een animatiefilm zoals je hem
nooit eerder zag: Loving Vincent vertelt het verhaal van Vincent van Gogh,
maar dan met olieverf en met beelden waarin je ‘s mans eigen werk herkent. Alle 65.000 beelden zijn met de hand geschilderd op 1.000 stukken
canvas, volgens dezelfde techniek die van Gogh gebruikte.
Vincent Van Gogh stierf in 1890. Vandaag is hij wereldberoemd, maar toen
hij leefde werd hij als schilder niet erkend. Heeft hij dan wel werkelijk zelfmoord gepleegd en vooral waarom? Heeft zijn geestelijke gezondheidstoestand er iets mee te maken of hoopte hij zo meer erkenning te krijgen
voor zijn werk? De zoon van Van Goghs postbode, Armand Roulin, gaat in
Auvers op onderzoek uit om de mysterieuze dood van de kunstenaar uit te
pluizen.

Naar jaarlijkse traditie organiseert Crisis vzw op zaterdag 15 juni reeds
voor de achtste keer een avond vol vertier en bier: de ‘Bierstreken’. Dit
gebeuren zal plaatsvinden in feestzaal Lindehof in Erps-Kwerps.
Inschrijven voor deze BBQ kan tot en met zaterdag 1 juni. Vanaf 17 u. ben je
welkom om mee te komen genieten van de gezellige sfeer en een heerlijk
streekbiertje. In de loop van de avond wordt de nieuwe affiche onthuld van
het CRISIS Festival 2019, gevolgd door een swingend optreden. Hou ook
alvast zaterdag 27 juli vrij, want dan viert CRISIS Festival zijn 11de editie!
Zaterdag 15 juni vanaf 17 u.
Feestzaal Lindehof, Peperstraat 44, Erps-Kwerps
Meer info: www.crisisfestival.be/bbq

PIZZA’S BY BALK
OP AVONDMARKT IN EVERBERG
Daarna volgen er nog
op woensdag 2 oktober: ‘Girl’ met professionele inleiding door
Dr. Lut De Rijdt
op woensdag 11 december: ‘Happy End’ (meest recente film van M.
Haneke)
*MovieBluesfilm: Een filmreeks in het Universitair Psychiatrisch Centrum
met op het programma steeds films ‘met een link naar geestelijke gezondheidszorg’. In het congrescentrum, telkens op een woensdagavond om
20 u. Kosteloos en met een drankje achteraf.
Woensdag 12 juni om 20 u.
UPC KULeuven, campus Kortenberg,
Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Kosteloos
Meer info: movieblues@upckuleuven.be
(inschrijven niet verplicht, wel handig)

Onder het motto 'elke gelegenheid om Balk te laten kokkerellen is
een goede reden' staat CRISIS vzw ook op de avondmarkt op zaterdag 1 juni van 17 tot 20 u., samen met de kermis in Everberg. Hier
verrast Balk iedereen met zijn overheerlijke ovengebakken pizza’s.
Zaterdag 1 juni van 17 tot 20 u.
Gemeenteplein Everberg, Annonciadenstraat
Meer info: info@crisis.be
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(Curieus Kortenberg)

(Samana Erps-Kwerps)

EEN COMPLEX EN GEDEELD VERLEDEN IN HET
AFRICAMUSEUM

ZOMERSE IJSJESNAMIDDAG

‘De grootste uitdaging in het renovatieproject van het Africamuseum
bestond erin een beeld te schetsen van het hedendaagse, ontvoogde
Afrika in een museumgebouw met een koloniaal verleden.’, aldus het
museumbeleid.
Is de renovatie zowel materieel als mentaal geslaagd in zijn opzet?
Aan de hand van een begeleid bezoek met in de ochtend een architectuurrondleiding, 's middags een maaltijd in het restaurant en 's namiddags een
bezoek aan de tentoonstelling, zoek je een antwoord op die vraag.

Nog even ver weg, maar zet alvast zondag 23 juni om 14 u. in je agenda.
Vrijwilligers van Samana Erps-Kwerps – in samenwerking met CM bezoeken chronische zieken in de gemeente en ondersteunen hen regelmatig met een fijne attentie. Om dit mooie werk te kunnen voortzetten,
bestelde Samana mooi weer en nodigt het je uit om te komen genieten
van een verfrissend ijsje, al dan niet gepimpt met een warme pannenkoek!
Samana hoopt je te ontmoeten in Ontmoetingshuis De Klok, Dekenijstraat
11 van 14 tot 17 u. Samana Erps-Kwerps zal je er dankbaar voor zijn.

Zaterdag 22 juni van 9.45 tot 17 u.
Craenenplein, Kortenberg
60 euro
Meer info: curieus.secretariaat@telenet.be

(Die Blomme)

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

Kan je niet komen? Een gift, groot of klein: Samana is je dankbaar.
IJsjesrekening BE 38 0688 9637 1872.
Hartelijk welkom!
Meer info:
02 759 20 09, micheline.matterne@skynet.be of 0476 26 99 92,
edith.dewit-vanhaelen@skynet.be

Zondag 23 juni van 14 tot 17 u.
Ontmoetingshuis De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Meer info: louiza.vanboven@gmail.com of 0476 68 29 16
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(55plus Kortenberg)

SENIORENVERENIGING 55PLUS KORTENBERG
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van 55plus Kortenberg zet de
vereniging zich graag eventjes in de kijker.
Als lid van ‘FedOS’ (Federatie van Onafhankelijke Senioren), die overkoepelend optreedt, is ‘55plus Kortenberg’ een vereniging die zich richt tot alle
55-plussers van de gemeente. Ze organiseert verschillende culturele, ontspannings- en sportactiviteiten, naast ledenbijeenkomsten, ééndaagseen meerdaagse reizen, nieuwjaars-, lente- en kerstfeest met lekker eten,
muziek, dans en/of optredens.
De activiteiten die 55plus Kortenberg organiseert, zijn: wandelen (maandag), fietsen (dinsdag), scrabble en rummikub (dinsdag), leesclub in de
Bib, ledenbijeenkomsten, sporten, zoals kaarten (dinsdagnamiddag), yoga
(woensdagvoormiddag), petanque (woensdagnamiddag), body & balance
(donderdagnamiddag), badminton (dinsdag- of vrijdagnamiddag), zwemmen (vrijdagvoormiddag), alsook uitstappen en meerdaagse reizen. Elke
maand ontvangen de leden een nieuwsbrief met aankondigingen van de
ingerichte activiteiten van de komende maand en eventueel de daaropvolgende maanden.

Het is dankzij de inzet van alle vroegere en huidige bestuursleden – en
zeker niet te vergeten een geweldig team van vrijwilligers – dat 55plus
Kortenberg nu, 30 jaar later, een vereniging is met meer dan 300 leden.
Iedereen uit Kortenberg die minstens 55 jaar is, interesse heeft en meer
inlichtingen wenst, kan de website www.55pluskortenberg.be raadplegen
of de vereniging contacteren via 55plusserskortenberg@gmail.com of
Facebook.

Jaks !
(Dienst Jeugd)

ZAPFEST

Klaar om je dansbeentjes onder het stof vandaan te halen? Kom dan het
einde van de examens en de start van de zomer mee vieren op de vijfde
editie van ZAPfest! Optredens, workshops, dj’s, animaties, lekkere hapjes
en drankjes staan op jou te wachten! Neem al je coole vrienden mee, dress
to impress en kom YOLO-style mee een feestje bouwen! De beats en de
ambiance wachten op jou! Be there or be square!
Donderdag 27 juni van 19 tot 23 u.
Scoutslokalen Kortenberg, Colombastraat 33, Kortenberg
Geboortejaren 2003 tot en met 2007
Kosteloos - hapjes en drankjes aan democratische prijzen
Inschrijven niet nodig
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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

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

Zomerkermis Everberg

Za 01/06/19
van 14:00 tot 16:30

Bushcraft: de kunst van
overleven in de natuur

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

Organisator

Waar

Info

Gemeenteplein Everberg,
Annonciadenstraat

www.kortenberg.be

Gezinsbond Everberg

Gemeenteplein Everberg,
Annonciadenstraat

€ 2, leden kosteloos, els.gilbert@skynet.be,
02 759 48 31

Avondmarkt

Gemeentebestuur
Kortenberg

Gemeenteplein Everberg,
Annonciadenstraat

ondernemen@kortenberg.be, 02 755 30 70

Za 01/06/19
om 18:00

Eindconcert

Groove Hall

GC Colomba

€ 8, € 6 VVK aan de UiTbalie in de Bib,
info@groovehall.be

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

Van ma 03/06/19
tot vrij 28/06/19

Studeren in de Bib

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, tijdens de openingsuren

Van ma 03/06/19
tot vrij 28/06/19

Studeren in GC Colomba

Dienst Cultuur

GC Colomba

Kosteloos

Ma 03/06/19, 10/06/19, KVLV Everberg wandelt!
17/06/19 en 24/06/19
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

Gemeenteplein Everberg,
Annonciadenstraat

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

Ma 03/06/19
van 19:30 tot 21:00

Gratis proefles naaien
voor beginners

CVO VTI Leuven

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

Kosteloos, inschrijven uiterlijk do 30/05/19,
friedeschuytter@hotmail.com

Ma 03/06/19
van 19:30 tot 22:30

Demo kookles 'Italiaans'

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
€ 6 niet-leden, € 3 leden, kvlveverberg@gmail.com,
Annonciadenstraat 23, Everberg http://www.kvlv-everberg.be

Di 04/06/19
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 04/06/19 om 19:30

Gratis infoavond zorgeloos
verhuren

Woonwijzer MiddenBrabant en SVK Webra

Raadzaal gemeentehuis
Zaventem, Diegemstraat 37

Kosteloos, info en inschrijven
jolien.bamps@igo.be, 0471 850 377

Woe 05/06/19
van 13:00 tot 14:00

Fiets graveren

Gemeente Kortenberg

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Kosteloos

Woe 05/06/19
van 14:00 tot 15:00

Voorlezen in de Bib:
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
wat een weer... terrasjesweer!

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

Do 06/06/19
van 09:00 tot 12:00 en
van 13:00 tot 15:00

Zitdag aangifte
personenbelasting
aanslagjaar 2019 inkomstenjaar 2018

Kosteloos

FOD Financiën

GC Colomba - kleine zaal
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Do 06/06/19
van 13:30 tot 16:30

Creatieve hobbyclub

KVLV Everberg

Do 06/06/19
van 19:30 tot 21:30

Praatcafé: Psychose

UPC KULeuven, campus UPC KULeuven,
Kortenberg i.s.m. Similes Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg

Vrij 07/06/19
van 19:00 tot 21:00

Nocturnewandeling
in het Silsombos

Natuurpunt Kortenberg Bezoekerscentrum De Groene Kosteloos, ewoud.lamiral@natuurpunt.be
Vallei, Lelieboomgaardenstraat
60, Erps-Kwerps

Za 08/06/19 en
15/06/19
van 09:00 tot 16:00

Lessen kantklossen

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

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

Za 08/06/19
van 13:00 tot 18:00

18de Hubevo-volleytornooi

Hubevo Volleybalclub
Everberg

Sporthal Colomba

www.hubevo.be

Woe 12/06/19
om 14:00

Regiowandeling Overijse

Gidsenbond Dijleland

Sint-Bernarduskerk,
Kerkstraat, Tombeek

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

Woe 12/06/19
om 20:00

MovieBluesfilm:
Een film als een Kunstwerk:
Loving Vincent

UPC KULeuven, campus UPC KULeuven,
Kortenberg
Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg

Woe 12/06/19
om 20:00

Infoavond:
Politie HerKo
Een buurtinformatienetwerk
(BIN) voor Erps?

Brasserie woon- en zorgcentrum Kosteloos, inschrijven via 016 85 34 00,
O.L.V.-Lourdes, Dorpsplein 10, pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
Erps-Kwerps

Vrij 14/06/19
van 09:00 tot 18:00

Uitstap met de liftbus:
boottocht met de boot van
Brussel naar Antwerpen

Dienstencentrum
Kortenberg

Serviceflats Dry Coningen,
Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg

Vrij 14/06/19
van 20:00 tot 22:00

‘Thank you, Toots!’
Een multimediale en
muzikale hommage
aan Toots Thielemans

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Za 15/06/19
om 17:00

Bierstreken CRISIS

CRISIS vzw

Feestzaal Lindehof, Peperstraat www.crisisfestival.be/bbq/
44, Erps-Kwerps

Za 15/06/19

2-daagse cultuurtrip:
ChampagneVrankenPommery, Champagne
Vadin-Platteau,
boottocht op de Marne

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof (autocar)

www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Van za 15/06/19
tot ma 17/06/19

Zomerkermis te Kortenberg

Dr. V. De Walsplein, Kortenberg

www.kortenberg.be

Zo 16/06/19
van 08:15 tot 18:00

Dagtocht 20 km
Mariembourg-Treignes

Wandelclub De
Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos, 02 759 54 64,
http://www.witlooftrekkers.be

Archeologiedagen:
ontdek, beleef en proef
archeologie in Kortenberg

Dienst Cultuur i.s.m.
Archeologische
Werkgroep Kortenberg
en Erfgoedhuis
Kortenberg

Ergoedhuis, Dorpsplein 16,
Erps-Kwerps

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

Orchideeënwandeling
in de Rotte Gaten

Natuurpunt Kortenberg Sint-Antoniuskerk, SintAntoniusstraat 24, Meerbeek

Zo 16/06/19
van 13:00 tot 17:30

Zo 16/06/19
van 14:00 tot 16:00

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

Kosteloos, movieblues@upckuleuven.be
(inschrijven niet verplicht, wel handig)

€ 59, inschrijven voor 7 juni,
dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10
€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
kortenberg.kwandoo.com, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

Kosteloos, paul.vanleest@proximus.be
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Woe 19/06/19
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

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

Do 20/06/19

13-daagse cultuurtrip:
Noord-Noorwegen

vtbKultuur Kortenberg

Luchthaven Zaventem

www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66

Vrij 21/06/19
van 14:00 tot 16:00

Mantelzorg: Praatgroep:
Instant energie:
enkele tips om met
vermoeidheid om te gaan

Dienstencentrum
Kortenberg

OC Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be

Vrij 21/06/19
van 16:00 tot 21:00

Staminee Congé

Dienst Vrije Tijd

Binnenplein, serviceflats Dry
Coningen, Leuvensesteenweg
190, Kortenberg

Kosteloos,
zomeropstelten.kortenberg.be,
vrijetijd@kortenberg.be, 02 755 22 80

Vrij 21/06/19
van 21:00 tot 23:00

Zomerzonnewendewandeling Natuurpunt Kortenberg Bezoekerscentrum De Groene Kosteloos, ewoud.lamiral@natuurpunt.be
in het Silsombos
Vallei, Lelieboomgaardenstraat
60, Erps-Kwerps

Van za 22/06/19
tot ma 24/06/19

Zomerkermis te Erps

Van za 22/06/19
tot za 29/06/19

Boekenverkoop in de Bib

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Doorlopend tijdens de openingsuren,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Za 22/06/19
van 09:45 tot 17:00

Een complex en
gedeeld verleden in het
Africamuseum

Curieus Kortenberg

Craenenplein, Kortenberg

€ 60, curieus.secretariaat@telenet.be

Zo 23/06/19
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 23/06/19
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Nossegem

Wandelclub
De Witlooftrekkers

Dr. V. De Walsplein, Kortenberg

Kosteloos, 02 759 22 95,
http://www.witlooftrekkers.be

Zo 23/06/19
van 12:00 tot 14:30

Een jaar vol kleuren

Bonzaï

Sint-Pieterskerk,
Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps

Kosteloos, http://bonzai.kortenberg@gmail.com

Zo 23/06/19
van 14:00 tot 17:00

Zomerse ijsjesnamiddag

Samana Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

louiza.vanboven@gmail.com of 0476 68 29 16

Woe 26/06/19 om 14:00 Regiowandeling Keerbergen Gidsenbond Dijleland

Sint-Michielskerk,
Gemeenteplein 1, Keerbergen

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

Do 27/06/19
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/

Do 27/06/19
van 19:00 tot 23:00

ZAPfest

Dienst Jeugd

Scoutslokalen Kortenberg,
Colombastraat 33

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

Vrij 28/06/19
van 20:00 tot 22:00

Creales: 'naaisetje deel 3'

KVLV Everberg

OC Oud Gemeentehuis

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

Vrij 28/06/19
van 20:00 tot 24:00

Zomer op stelten:
Kortenberg zingt!

Dienst Cultuur

Dr. V. De Walsplein, Kortenberg

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

Za 29/06/19
van 10:00 tot 12:00

Digidokter: Maak je
smartphone kindvriendelijk

Bibliotheek Kortenberg Administratief Centrum, zaal 1.1 Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Van za 29/06/19
tot za 31/08/19

Stempelroute van de Bib

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg
of op locatie

Dorpsplein Erps

www.kortenberg.be

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
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Van za 29/06/19
tot za 31/08/19

Schatten van Vlieg in
Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg Op locatie

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

Van za 29/06/19 tot za
31/08/19

Schatten van Vlieg in de Bib

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Van za 29/06/19
tot za 31/08/19

Leesbeesten

Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

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

Zo 30/06/19
van 17:00 tot 20:00

Avondmarkt

Gemeentebestuur
Kortenberg

Sint-Antoniusstraat/Alfons
Dewitstraat, Meerbeek

ondernemen@kortenberg.be, 02 755 30 70

Van zo 30/06/19
tot ma 01/07/19

Zomerkermis Meerbeek

Sint-Antoniusstraat, Meerbeek

www.kortenberg.be

Zo 30/06/19
van 14:00 tot 18:00

Zomer op stelten:
Kortenberg Feest!

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22, Kortenberg

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

Dienst Cultuur

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

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

Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
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 juli 2019. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 mei 2019 worden ingediend.
Voorstellen voor het septembernummer van Zoeklicht moeten ten laatste
op 25 juli 2019 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 3 juni 2019 om 10 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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SCOUTSLOKALEN KORTENBERG
12 - 15 JAAR • GRATIS TOEGANG • 19 - 23 U.

.u.: Alexandra Thienpont, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg - 2019
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