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Gemeenteberichten
Wachtdienst apothekers

Gratis veiligheidsadvies woning

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 0900 10 500 (max. € 0,50 / min. vanaf het vaste
telefoonnetwerk) of op de webstek www.apotheek.be

016 85 34 00
technopreventie@politieherko.be.
www.politieherko.be

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

Bij afwezigheid van uw huisarts, ‘s nachts, tijdens het
weekend (zaterdagochtend 8 u. tot maandagochtend 8 u.)
en tijdens de feestdagen, kunt u de dokter van wacht bereiken
op het telefoonnummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min.
vanaf het vaste telefoonnetwerk).

Vrijdag 4 januari: huisvuil (verplaatst wegens feestdag)
Dinsdag 8 januari: pmd en gft
Vrijdag 11 januari: papier en karton
Dinsdag 15 januari: huisvuil
Dinsdag 22 januari: pmd en gft
Dinsdag 29 januari: huisvuil

Wachtdienst tandartsen
Op zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18 u. kunt u
terecht op een centraal oproepnummer 0903 39 969
(max. € 1,50 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk).

Gratis ﬁetsgraveren

Wachtdienst dierenartsen

Ombudslijn gemeente

(na telefonische afspraak)
31/12-1/1 Dr. Haelterman
5-6/1
Dr. Vanrossem
12-13/1
Dr. Ceulemans
19-20/1
Dr. De Clippel
26-27/1
Dr. Van Kets

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

0475 58 15 63
0475 51 78 62
02 757 60 67
02 751 76 51
02 720 51 77

Zitdag RSVZ

Ã

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ) heeft zijn zitdag in Kortenberg
geschrapt. Voortaan kunt u terecht in het Administratief
Centrum van:
• Leuven: elke dag tijdens de kantooruren
• Zaventem: iedere derde maandag van de maand van 10
tot 11 u.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)
Maandag 7 januari van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Hensmans
van het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is
gratis.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot
11.45 u. gratis terecht bij de Sociale Dienst van het OCMW.
Bij voorkeur vooraf contact opnemen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer
Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij Eva Vanhoof
van Woonwijzer. Zij is bereikbaar op 0471 85 03 77 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdagvoormiddag van 9 tot 12 u. houdt Eva spreekuur in het
Administratief Centrum (dienst ruimtelijke ordening).

Woensdag 9 januari van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Gemeentelijk crisisnummer
Antwoordapparaat 02 755 22 99
Dit nummer wordt enkel in gebruik genomen bij crisissituaties.

Luchthavenhinder
Klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen kunt
u melden 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 BrusselNationaal, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Wachtdiensten allerlei
Lokale politie HerKo (kantooruren) 016 85 34 00 of
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
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 VMW EK-EV-ME-deel KO 02 238 96 99
Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren) –
02 739 52 11 (na 16 u.)
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 016 30 13 40
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In de kijker
Mevrouw
Mijnheer
Namens het gemeentebestuur wens ik u een gezond, gelukkig en succesrijk
nieuwjaar. Dat het u weinig zorgen en veel vreugde mag brengen, met talrijke mooie momenten om nooit te vergeten. Ik wens vooral de mensen die
zich eenzaam, ziek of ontmoedigd voelen, goede moed toe. Als gemeenschap willen we er voor elkaar zijn, ook als het moeilijk gaat. Laat 2013 een
jaar vol nieuwe kansen, enthousiasme en samenhorigheid worden.
Het voorbije jaar zal in onze herinnering blijven als het ‘Charterjaar’, waarin
we de 700ste verjaardag vierden van de ondertekening van het Charter van
Kortenberg, de eerste ‘grondwet’ op het Europese vasteland die rechten
toekende aan steden en burgers. We hebben er een druk evenementenjaar van gemaakt, met historische evocaties en feestelijke vieringen. Ons
gemeentepersoneel verdient een speciaal woord van dank voor de extra
inzet om alles vlotjes te hebben laten verlopen. Maar we hebben er vooral
ook een oefening in democratie en participatie van gemaakt. Samen met
een kleine honderd inwoners schreven we een nieuw Charter voor de
Toekomst van Kortenberg, waarin niet alleen een aantal belangrijke
grondbeginselen worden vastgelegd die voor de toekomst van onze
lokale gemeenschap richtinggevend zijn, maar waarin ook concrete
engagementen worden aangegaan om participatie en betrokkenheid aan
te moedigen en in het gemeentebeleid te integreren.
De positieve energie die het Charterjaar bij vele inwoners heeft losgemaakt, mag zeker niet verloren gaan. De proclamatie van het Charter
voor de Toekomst van Kortenberg was geen ‘eindpunt’, maar een ‘startmoment’ voor een dynamische, open en transparante beleidsaanpak,
waarbij inwoners en bestuur, elk vanuit hun eigen rol, elkaar ernstig
nemen. Het nieuwe gemeentebestuur dat u heeft verkozen op 14 oktober 2012, heeft dan ook als uitdaging om de betrokkenheid van zo veel
mogelijk inwoners bij de visieontwikkeling over de toekomst van onze
gemeente te blijven verzekeren. De concrete uitvoering en invulling
van het beleid berust bij de verkozen vertegenwoordigers van het
gemeentebestuur. Maar de input van ideeën en verwachtingen van
onze inwoners rond waar we met Kortenberg naartoe moeten evolueren, moet de toetssteen zijn voor de fundamentele beleidskeuzes die
worden gemaakt en voor de concrete planning die daartoe leidt.
In de loop van 2013 wordt trouwens een Charterspel voor jongeren
gepresenteerd, dat in een aangepaste spelvorm jongeren de kans zal
bieden om zelf hun visie op de ideale gemeente vorm te geven en uit te
drukken. U hoort er later zeker meer over.

Foto: Evgenia Belyaeva

De gemeenteraadsverkiezingen hebben een duidelijke uitspraak opgeleverd
over wie volgens de inwoners beleidsverantwoordelijkheid moet dragen in
het nieuwe gemeentebestuur. Begin januari worden de nieuwe bestuursorganen van de gemeente en van het OCMW geïnstalleerd en gaat de nieuwe
ploeg aan de slag. U mag tegen midden dit jaar een uitgewerkt beleidsprogramma verwachten dat rekening houdt met alle beleids- en belevingsdomeinen waarover het gemeentelijke niveau zich moet uitspreken.
Eind 2012 hebben we ook afscheid genomen van een aantal gemeentebestuurders die ofwel geen kandidaat meer waren bij de verkiezingen, ofwel
niet meer in hun vroegere functie herkozen werden. Sommigen hadden er
een carrière van om en bij de dertig jaar trouwe dienst op zitten, zoals de
schepenen Paul Goeminne en Erwin Willems; anderen maakten een (veel)
kortere periode deel uit van het gemeentebestuur. Ik wil van de gelegenheid
gebruikmaken om alle afscheidnemende collega’s oprecht te danken voor
hun inzet. Iedereen die zijn of haar nek uitsteekt om het algemeen belang te
dienen en om zijn of haar eerlijke visie op mens en maatschappij op het
publieke forum te verdedigen, verdient eerbied en respect.
Vanaf nu starten we vol verwachting, enthousiasme, frisse ideeën en
goede moed met het nieuwe team. In de volgende nummers en jaargangen van ‘Zoeklicht’ zult u kunnen vernemen tot welke concrete
resultaten dat zal leiden.
Misschien ontmoeten we elkaar al op ‘Dag 1’, op 1 januari 2013 dus, voor
een gezellige nieuwjaarsontmoeting met een natje en een droogje op het
Dr. V. De Walsplein tussen 17 en 19 u. U is alvast bijzonder welkom.
Met hartelijke nieuwjaarsgroet,
Chris Taes
Burgemeester
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Gemeenteraad
Gemeenteraad van 3 december 2012
GEMEENTEBESTUUR

• De gemeenteraad heeft kennis genomen van het proces-verbaal van het
kasonderzoek van de gemeente op 31 oktober 2012 en van het ﬁnancieel
rapport van het derde kwartaal van 2012.
• De gemeenteraad werd geïnformeerd dat de jaarrekeningen over het
boekjaar 2011 van de kerkfabrieken van Kortenberg door de provincie
werden goedgekeurd en deﬁnitief werden vastgesteld.
• Voor het aanslagjaar 2013 wordt een aanvullende belasting van 7,9%
gevestigd op de federaal geïnde personenbelasting ten laste van de inwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
• Voor het dienstjaar 2013 worden er, ten bate van de gemeente,
950 opcentiemen op de onroerende voorheﬃng ingevoerd.
• Er wordt voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2016 een algemene
gemeentebelasting op de bedrijven gevestigd. De algemene gemeentebelasting is verschuldigd door de natuurlijke en de rechtspersonen die op
1 januari van het aanslagjaar, als hoofd- en/of bijkomende activiteit op
het grondgebied van de gemeente, met tenminste 10 werknemers in
dienst een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren, of een
vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen, inbegrepen de vennootschappen in vereﬀening, waarvan de activiteit zich beperkt tot de
vereﬀeningverrichtingen. De belasting wordt per vestiging als volgt
vastgesteld: voor categorie A - van 1 tot 10.000 m²: € 0,12/m², en voor
categorie B - vanaf 10.001 m²: € 0,37/m²
• Er wordt voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2016 een gemeentebelasting gevestigd op het verhuren van voertuigen met bestuurder. De
belasting bedraagt € 250 (geïndexeerd) per jaar en per voertuig vermeld
in de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde vergunning.
• De gemeenteraad keurde de gemeentebelastingen goed die vanaf
1 januari 2013 gevestigd worden op het aﬂeveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken.
• In 2013 moet op ieder stuk groot huisvuil een sticker worden gekleefd.
Deze sticker kost € 1,50.
• Een pmd-afvalzak kost in 2013 € 0,25.
• De toelagen voor het jaar 2013 aan verenigingen en instellingen werden
goedgekeurd.
• De gemeenteraad heeft kennis genomen van het meerjarig ﬁnancieel
beleidsplan en de strategische nota, gevoegd bij het budget voor 2013,
alsook van de beleidsnota.

• Het budget voor 2013 werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De
dotatie voor de politiezone HerKo bedraagt in 2013 € 1.654.857,47. De
dotatie voor het OCMW Kortenberg bedraagt € 815.893.
• De parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van
Dorpsstraat nr. 60 wordt opgeheven.
• Voor de nieuwe straat die gelegen is tussen de Alfons Dewitstraat en de
Dorpsstraat wordt de naam Ter Gessel voorgesteld. Een openbaar onderzoek wordt ingesteld. Daarna zal de gemeenteraad een deﬁnitieve
beslissing nemen.
• Het voortgangsrapport van het interne controlesysteem 2012 van de
gemeente werd goedgekeurd.
• De aangepaste rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel werd
goedgekeurd door de gemeenteraad, alsook de nota met betrekking tot
het evaluatiesysteem, de evaluatiecriteria en de ontwikkelcylus van het
gemeentepersoneel. Deze nota treedt in werking op 1 januari 2013.
• De gemeenteraad van Kortenberg heeft de kandidatuur van Steven
Mertens tot lidmaatschap van de milieuadviesraad Kortenberg met
stemrecht goedgekeurd.
• Het FRGE is een federaal initiatief ter bevordering van structurele maatregelen om de globale energiekost in particuliere woningen te verminderen. Het Fonds werkt hiertoe samen met ‘Lokale Entiteiten’ die van hen
middelen krijgen om goedkope leningen te verstrekken en te voorzien in
begeleiding van een speciﬁeke doelgroep van meest behoeftigen. De
overeenkomst tussen IGO, de gemeente Kortenberg en het OCMW,
waarin IGO wordt voorgedragen om als Lokale Entiteit van het FRGE voor
hen op te treden, en de samenwerkingsmodaliteiten werden vastgelegd
en goedgekeurd door de gemeenteraad.
• Het ontwerp voor het gemeentelijk aandeel in het dossier voor de aansluiting van de Dekenijstraat en de afkoppeling en buﬀering van de Weesbeek
werd goedgekeurd. De raming van deze werken bedraagt € 756.444,71,
inclusief 21% btw. De uitvoering van bovenvermelde werken wordt, in
het kader van de concessieovereenkomst, gegund aan Aquaﬁn.
• Het addendum bij het projectcontract voor het leveren en plaatsen van
dakbedekking en dakisolatie in de sporthal van Kortenberg wordt goedgekeurd. De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op € 86.067,65
inclusief btw.
• De eindafrekening voor de asfalteringswerken in verschillende straten,
project 2009, werd goedgekeurd. Het eindtotaal bedraagt € 571.896,33,
inclusief 21% btw.
• Ter hoogte van de Boeyendaalstraat, deelgemeente Everberg, wordt een
strookje grond met kapel, sectie B nrs. 20/W (deel) en 20/L (deel), met
een oppervlakte van 55ca, gratis aan de gemeente afgestaan, voor inlijving in het openbaar domein.

Volgende gemeenteraad: installatievergadering
Woensdag 2 januari 2013
De gemeenteraad begint om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
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Burgerzaken
RIJBEWIJS IN BANKKAARTFORMAAT
GEMEENTEBESTUUR

De verplichtingen die Europa aan de lidstaten oplegt
De invoering van een uniek model
Tot nu toe krijgt iedereen die een nieuw rijbewijs aanvraagt, een papieren
document. Uiteraard zijn de nadelen hiervan legio: het risico op fraude,
diefstal, fouten en vervalsing is groot. Bovendien heeft elke Europese lidstaat zijn eigen document en circuleren er tientallen modellen geldige
rijbewijzen binnen de Unie, wat de controle door de ordediensten niet
vergemakkelijkt. Vanaf januari 2013 moet elke lidstaat een rijbewijs aﬂeveren volgens een vooraf bepaald model, met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen en met een beperkte administratieve geldigheidsduur. In
België wordt geopteerd voor een geldigheid van 10 jaar. De voorwaarden
om een rijbewijs te bekomen, blijven uiteraard behouden. Het nieuwe
rijbewijs heeft het model van een bankkaart en bevat geen chip.
De verhoging van de verkeersveiligheid
De veiligheid op de weg moet verbeterd worden door een goed zicht te
krijgen op de exacte en volledige gegevens die de basis vormen voor
het al dan niet uitgeven of hernieuwen van een rijbewijs (gegevens
betreﬀende het verval van het recht tot sturen, de rijgeschiktheid en de
medische geschiktheid, enz.) Daarom wordt er voorzien in een nieuw
gecentraliseerd systeem waar de gegevens op een samenhangende
manier worden opgeslagen.
Consulteermogelijkheden door andere autoriteiten
In de toekomst zullen ook de buitenlandse autoriteiten de gegevens met
betrekking tot het rijbewijs kunnen consulteren. Dit om rijbewijstoerisme
tegen te gaan, gestolen rijbewijzen op te sporen en fraude te voorkomen.
De status van het rijbewijs zal eveneens ter beschikking worden gesteld in
andere landen om de veiligheid op de weg te verhogen. De richtlijn voorziet eveneens in de ontwikkeling van een operationeel EU-rijbewijzennetwerk, weliswaar zonder vooropgestelde datum.
In januari 2013 zal ook in Kortenberg overgeschakeld worden
Vanaf dan kan begonnen worden met de massale omwisseling van de zes
miljoen reeds in omloop zijnde rijbewijzen. De burger zal worden uitgenodigd door de gemeente om zijn rijbewijs in te wisselen voor het nieuwe
model. Dit zal in de mate van het mogelijke parallel verlopen met de vernieuwing van de identiteitskaart, zodat de burger zich slechts eenmaal
naar de gemeente moet begeven voor beide documenten. Eenmaal het
nieuwe rijbewijs afgeleverd, wordt het oude model vernietigd. Voor de

voorlopige en internationale rijbewijzen verandert er niets: deze worden
nog steeds in de vorm van een papieren document afgeleverd.
Eigenschappen
• het roze rijbewijs van Europees model in karton wordt vervangen
door een lichtroze bankkaartmodel (de voorlopige en internationale
rijbewijzen blijven ongewijzigd)
• het rijbewijs heeft een geldigheidsduur van 10 jaar
• het rijbewijs kan een week na aanvraag afgehaald worden (indien
de aanvraag vóór 12 u. werd ingediend)
• de prijs is € 25
• de foto en handtekening worden opgehaald via de elektronische
identiteitskaart. Is de foto niet in orde dan kan een nieuwe foto ingescand worden. Hetzelfde geldt voor de handtekening.
Beveiliging
Het bankkaartformaatrijbewijs bevat ook een aantal beveiligingskenmerken die vervalsing en veranderingen tegengaan:
• patroon van ondergrond kan niet vervalst worden door scannen,
drukken of kopiëren
• gebruik van speciale kleuren en micro-opschriften
• optische elementen die vervalsing van foto tegengaan
• lasergravure, variabele laserbeelden
• aangepaste hologrammen
• speciale inkt
• digitaal watermerk op de ondergrond
• voelbare karakters, symbolen of patronen
• een nationaal symbool op de voorzijde van de kaart
• de letter ‘B’ op de achterkant.
Meer informatie over rijbewijzen: www.mobilit.fgov.be, website van de
Federale Overheid Dienst Mobiliteit.
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Lokale economie
DE RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE INFORMEERT DE ONDERNEMERS:
AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG: AANVRAGEN
Het College van burgemeester en schepenen kan in bijzondere en
voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van de eindejaarsperiode en solden of ter gelegenheid van een braderij, avondmarkt,... afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse
rustdag verlenen aan handelaars of ambachtslieden in Kortenberg.

Na advies van de Raad voor Lokale Economie, beslist het College van
Burgemeester en Schepenen over de afwijkingen die het wenst toe
te staan, rekening houdende met het algemeen nut en de economische noodwendigheden.

AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG: 2013
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft al een aantal
dagen vastgelegd waarvoor een afwijking op de wekelijkse rustdag
Deze afwijkingen gelden voor geheel Kortenberg.
Er kunnen per jaar maximum 15 afwijkingen op de rustdag en wordt toegestaan. Zo krijgen de handelaars in Kortenberg de mogelijkheid om een zondagopening te organiseren op zondag 6, 13,
15 afwijkingen op het sluitingsuur worden toegestaan.
Eén of meerdere handelaars of ambachtslieden, of een vereniging van 20 en 27 januari 2013.
handelaars of ambachtslieden, die dergelijke afwijking(en) wensen te
bekomen, kunnen een aanvraag tot afwijking indienen. Deze aanvraag Dat betekent dat er nog 11 afwijkingen op de wekelijkse rustdag en
moet schriftelijk en tijdig gericht worden aan het College van 15 afwijkingen op het sluitingsuur kunnen worden toegestaan voor
Burgemeester en Schepenen, dienst voor Lokale Raad Economie, De het jaar 2013. Indien u een dergelijke afwijking wenst te bekomen,
Walsplein 30 te 3070 Kortenberg. De aanvraag vermeldt de reden en de gelieve dan uw aanvraag vóór eind maart 2013 in te dienen. De
wijze van de aanvraag vindt u hierboven beschreven.
datum/data waarvoor de afwijking(en) wordt/worden gevraagd.

Ruimtelijke ordening
PREMIES BOUWEN EN WONEN IN 2013
Premies van netbeheerder Eandis
De premies voor energiebesparende maatregelen blijven in 2013 behouden. Enkel wat betreft de zonneboiler bestaat er een kans dat het bestaande
maximum gewijzigd zal worden.
Het gaat hier voornamelijk om premies voor werken aan een bestaande woning. Een overzicht:

Dakisolatie (aannemer)
Dakisolatie (doe-het-zelf)
Buitenmuurisolatie (aannemer)
Spouwmuurisolatie (aannemer conform STS 71-1)
Vloerisolatie (aannemer)
Hoogrendementsbeglazing (aannemer)

Voorwaarde

Premie

Maximum

R minstens 3.5
R minstens 3.5
R minstens 2
Lambda maximum 0.065, spouw minstens 50 mm
R minstens 1.2
U maximum 1.1 bij vervanging enkel glas
U maximum 0.8 bij vervanging enkel of dubbel glas

€ 6 tot 8 per m²
€ 3 tot 4 per m²
€ 15 per m²
€ 6 per m²
€ 6 per m²
€ 12 per m²
€ 15 per m²
€ 270 * ((0.87 * COP) – 2.5) * nominaal
elektrisch compressorvermogen
€ 270 * ((0.87 * COP) – 1) * geïnstalleerd
gasvermogen
€ 550 per m²
€ 800

120 m²
120 m²
€ 2.000
€ 800
€ 800
25 m²
25 m²
€ 1.700

Elektrische warmtepomp (aannemer)
Gaswarmtepomp (aannemer)
Zonneboiler (aannemer)
Condensatieketel op aardgas, propaan of
stookolie (aannemer)

enkel voor beschermde klanten

€ 1.700
€ 4.125
/
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Premies voor werken gefactureerd in 2012 kunt u trouwens nog aanvragen met het aanvraagformulier 2012 tot maximum 1 jaar na factuurdatum.
Voor nieuwbouwers is er de premie voor het energieprestatiepeil. Wie beter doet dan de opgelegde norm, heeft recht op een premie. De hoogte
van deze premie hangt af van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil. Indien de nieuwbouw het gevolg is van een volledige afbraak
met heropbouw, zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning of het appartement, worden de E-peilpremies bovendien verdubbeld
(dit geldt niet voor de eventuele bijkomende premie voor de zonneboiler).
Bouwaanvraag

E-peil

Premie nieuwbouwwoning

Premie nieuwbouwappartement

Vanaf 1/1/2012

Maximum E50
Maximum E40
Maximum E60

€ 1.400 + € 40 * (E50 - E-peil)
€ 1.800 + € 50 * (E40 – E-peil)
€ 1.000 + € 40 * (E60 – E-peil)
+ € 300 voor zonneboiler
€ 1.800 + € 50 * (E40 – E-peil)
+ € 300 voor zonneboiler
€ 400 + € 30 * (E80 – E-peil)
+ € 300 voor zonneboiler
€ 1.000 + € 40 * (E60 – E-peil)
+ € 300 voor zonneboiler
€ 1.800 + € 50 * (E40 – E-peil)
+ € 300 voor zonneboiler

€ 600 + € 20 * (E50 - E-peil)
€ 800 + € 30 * (E40 – E-peil)
€ 400 + € 20 * (E60 – E-peil)
+ € 300 voor zonneboiler
€ 800 + € 30 * (E40 – E-peil)
+ € 300 voor zonneboiler
€ 200 + € 10 * (E80 – E-peil)
+ € 300 voor zonneboiler
€ 400 + € 20 * (E60 – E-peil)
+ € 300 voor zonneboiler
€ 800 + € 30 * (E40 – E-peil)
+ € 300 voor zonneboiler

Vanaf 1/1/2010 t.e.m. 31/12/2011

Maximum E40
Uiterlijk op 31/12/2009

Maximum E80
Maximum E60
Maximum E40

Premies Wonen-Vlaanderen
De renovatiepremie en verbeterings- en aanpassingspremies blijven grotendeels onveranderd. Enkel volgende wijzigingen werden doorgevoerd:
• Verbeterings- en aanpassingspremie: voorwaarde dat niet-geïndexeerd KI van de woning maximum 1.200 € mag bedragen, valt weg voor
aanvragen vanaf 1 januari 2013.
• Inkomensgrenzen (gezamenlijk belastbaar inkomen 2010 – aanslagjaar 2011):
- verbeterings- en aanpassingspremie:
* € 28.730 te verhogen met € 1.500 per persoon ten laste
- renovatiepremie:
* alleenstaande: € 40.220
* alleenstaande + 1 persoon ten laste: € 57.460 te verhogen met € 3.220 per extra persoon ten laste
* gehuwden of samenwonenden: € 57.460 te verhogen met € 3.220 per persoon ten laste
* om 30% renovatiepremie te krijgen, mag het inkomen niet meer bedragen dan € 28.730 te verhogen met € 1.500 per persoon ten laste

Nuttige links:
www.energiesparen.be
www.eandis.be
www.bouwenenwonen.be

Wenst u meer informatie hierover of hebt u een andere vraag over wonen? Neem dan contact op met Eva Vanhoof van de Woonwijzer op
0471 85 03 77. U kunt haar ook bereiken via kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be.
Elke woensdag van 9 tot 12 u. kunt u bij Eva terecht tijdens haar spreekuur in het Administratief Centrum op de dienst ruimtelijke ordening.
In de namiddag of huisbezoek ook mogelijk op afspraak.
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Mobiliteit
EINDEJAARSCAMPAGNE
‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’
Provinciale campagne ter voorkoming van rijden onder invloed
Feestvieren en autorijden onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde
medicatie gaan niet samen. Kies dus voor een veilige en alternatieve
verplaatsingswijze om te gaan feesten op oudejaarsavond. Start het
nieuwe jaar 2013 op een veilige en leuke manier en maak gebruik van
de speciale feestbussen van De Lijn op 31 december 2012 in VlaamsBrabant. De provincie Vlaams-Brabant biedt u op 31 december 2012
een vlot en veilig vervoersalternatief aan met de campagne ‘Ligt de
roes op de loer, denk aan veilig vervoer’.
Op oudejaar 2012 en 1 januari 2013 kunt u in de provincie VlaamsBrabant in tal van steden en gemeenten de Lijnbus nemen om veilig te
gaan feestvieren. Daarnaast voorzien enkele Vlaams-Brabantse gemeenten in lokale busverbindingen voor uw verplaatsingen dicht bij huis. U
kunt dus de auto rustig laten staan en voluit kiezen voor veiligheid en
comfort.
De campagne ‘Ligt de roes op de loer,
denk aan veilig vervoer’ wil het rijden onder invloed voorkomen en het
gebruik van het openbaar vervoer
aanmoedigen. De campagne wordt
georganiseerd en geﬁnancierd
door het provinciebestuur van
Vlaams-Brabant, dat daartoe samenwerkt met preventie- en jeugddiensten,
De Lijn Vlaams-Brabant, gemeentebesturen
en de federale en lokale politiediensten.

Feestvierders kunnen in heel wat Vlaams-Brabantse steden en gemeenten
een beroep doen op de oudejaarsnachtbussen van De Lijn. Daarenboven
bieden plaatselijke initiatieven extra vervoersmogelijkheden (gratis of
tegen een kleine vergoeding) tussen discotheek, café of feestzaal en
thuis. Met een ticket van € 3 kunt u op oudejaarsavond de hele nacht
reizen en op Nieuwjaar nog de bus nemen. Uw gemeentebestuur treedt
hierbij op als derdebetaler.
Inwoners van Kortenberg kunnen gebruik maken van feestbus 352:
Leuven - Winksele - Veltem-Beisem - Erps-Kwerps - Kortenberg Zaventem en van Feestbus 358: Leuven - Kortenberg - Nossegem Steenokkerzeel - Kampenhout. De gebruikelijke haltes worden bediend.
Voor informatie over deze omritten en over de plaatselijke initiatieven kunt u de websites van de provincie Vlaams-Brabant
www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne en van De Lijn
www.delijn.be raadplegen of vóór 21 december bellen naar telefoonnummer 016 26 78 10 van de provincie Vlaams-Brabant. U kunt
ook terecht op het centrale infonummer van De Lijn 070 220 200
(€ 0,30/min).
Hou er ook rekening mee dat de politiediensten in de hele provincie
gerichte controles zullen uitvoeren. Kies dus voor BOB of bus!
Meer info:
www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne
www.delijn.be
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MEERMOBIEL: IEDEREEN OP WEG
Databank voor personen met een mobiliteitsbeperking
Hebt u door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden om u te verplaatsen dan kunt u op www.meermobiel.be alle
informatie terugvinden over hoe u zich kunt verplaatsen in Vlaanderen.
Voor het eerst kunt u op één centrale plaats de hele waaier van openbaar vervoer tot alle vormen van deur-tot-deur vervoer verkennen,
bekeken door een toegankelijkheidsbril.
Op www.meermobiel.be kunt u:
• Vervoer zoeken. U kunt op basis van een postcode en uw persoonlijke situatie zoeken bij wie u terecht kunt met uw vervoersvraag. Als
aan het gebruik van een bepaald vervoerstype voorwaarden zijn
gekoppeld of als u moet reserveren, wordt dit vermeld. De kostprijs
wordt enkel getoond als deze informatie beschikbaar is.
• Een overzicht vinden van het bestaande aanbod met een antwoord
op heel wat vragen.

• Te weten komen waarop u recht hebt. MeerMobiel is dé informatiebron om te weten wat er bestaat op vlak van dienstverlening, tegemoetkomingen, kortingen of voorrangskaarten voor mensen met
een mobiliteitsbeperking.
• Een verklarende woordenlijst raadplegen en aanvullende informatie
vinden over alles wat met mobiliteit te maken heeft, waar u terecht
kunt met klachten en waar u interessante informatie en ervaringen
kunt delen.
MeerMobiel is een initiatief van Enter, Vlaams Expertisecentrum
Toegankelijkheid. De databank van MeerMobiel werd ontwikkeld in
samenwerking met IMOB (Instituut voor Mobiliteit, Universiteit
Hasselt). Het initiatief is mogelijk dankzij de steun van het Vlaams
Gewest, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Milieu
DE NIEUWE AFVALKALENDER 2013
GEMEENTEBESTUUR

Onlangs hebt u de nieuwe afvalkalender in de bus gekregen. De kalender bevat naast de inzameldagen voor het huishoudelijk afval ook een
schat aan sorteerinformatie. Nieuw op de afvalkalender is de aanduiding van de extra sluitingsdagen van het containerpark. Zo weet u altijd
wanneer en waar u terecht kunt met uw afval.
Geef de nieuwe afvalkalender een plaatsje in huis waar u hem gemakkelijk kunt raadplegen en laat hem niet bij het oude papier belanden.

Wie de kalender niet heeft ontvangen, kan deze aanvragen via de
milieudienst van de gemeente (milieu@kortenberg.be of 02 755 22 65)
of via EcoWerf: 0800 97 0 97.
U kunt de afvalkalender ook downloaden via www.ecowerf.be of via
www.kortenberg.be (Milieu / Afval / Afvalkalender).

STROOI ZOUT MET MATE!
Vele tienduizenden tonnen zout belanden tijdens de winter op onze wegen om ze begaanbaar en
berijdbaar te houden. Daarnaast strooien particulieren een aanzienlijke hoeveelheid voor deuren, op
stoepjes en op tuinpaden. Begrijpelijk, want niemand wil onderuit glijden of van de weg raken.
Maar strooizout is bijzonder slecht voor het milieu: de vogels krijgen veel zout binnen via hun drinkwater, maar ook het grondwater wordt erdoor verzilt. Niet alleen de fauna, maar ook de ﬂora ondervindt grote schade door het zout in het water. Beperk daarom het zoutgebruik zoveel mogelijk. Veeg eerst zo veel mogelijk sneeuw aan de kant om daarna het laatste beetje met wat zout te
doen smelten. Maar nog beter is om bijvoorbeeld het gladde oppervlak ruw te maken met een laagje
zand.
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GOEDE VOORNEMENS VOOR 2013?
Breng kurk en kaarsresten naar het containerpark!
De feesten zijn weer (of, afhankelijk van wanneer u dit leest, toch bijna)
achter de rug. De champagne heeft geknald, er is wijn gedronken en dit
allemaal bij gezellig kaarslicht. De feestdagen brengen bergen afval
met zich mee. Gelukkig is bijna alles recycleerbaar, zelfs kurken stoppen
en kaarsresten! Gooi ze dus niet zomaar in de vuilnisbak, maar breng ze
naar uw containerpark!
Oude kaarsresten worden nieuwe kaarsen
Sinds 2009 zamelt vzw De Vlaspit oude kaarsen en kaarsresten in,
onder andere via de containerparken van EcoWerf en De Kringwinkels
Spit en Hageland, en maakt er nieuwe tuinkaarsen van. Onzuiverheden
(bijvoorbeeld verpakkingen en oude wieken) worden eerst handmatig
verwijderd zodat er een zuiver recyclageproduct ontstaat. Dit vormt de
basislaag van de kaars, die nadien door een afdeklaag bedekt wordt. Op
jaarbasis weert De Vlaspit zo 30 ton paraﬃne uit de afvalberg. Als u
weet dat er in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 220 ton kaarsresten vrijkomt, dan gaat er nog heel wat nuttig kaarsvet verloren. Breng dus ook
uw oude kaarsen of kaarsresten naar het containerpark, ze worden er
trouwens gratis aanvaard!

Kurken stoppen als ecologisch isolatiemateriaal
Sinds 2011 zamelt De Vlaspit ook het kurkafval in. De kurkenstoppen
worden vermalen tot kurkgranulaat dat als isolatiemateriaal verkocht
wordt. Het kurkafval bestaat voor 95% uit kurken stoppen en 5% ander
kurkmateriaal (bijvoorbeeld kurken onderleggers). Kurk is gemaakt uit
de schors van de kurkeik die in het Middellandse Zeegebied groeit. De
eerste schors kan pas na 25 jaar geoogst worden en de boom heeft
daarna 10 jaar nodig om een nieuwe bruikbare schorslaag te laten
groeien. Kurk is dus een waardevol natuurproduct dat slechts in
beperkte mate beschikbaar is. Bovendien vergaat kurk niet makkelijk en
verliest het zijn kwaliteiten niet door het recyclageproces. Het zou dus
zonde zijn de 480 ton kurken stoppen die in Vlaanderen jaarlijks vrijkomen niet opnieuw te gebruiken.
Meer info: 0800 97 0 97 of afvalpreventie@ecowerf.be
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GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN
Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving
over het maximale geluidsniveau geldt voor alle
muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor
publiek en waar elektronisch versterkte
muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat
iedere openbare activiteit met opgenomen
muziek (bijvoorbeeld cd’s, mp3,…) of elektronisch versterkte livemuziek (zoals liveoptredens met microfoons, versterkers,…) onder de
regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor
een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een
zaal of een tent, muziek in een ﬁtnesszaal, een dansvoorstelling,
een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek,
een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht,…

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte
muziek (bijvoorbeeld fanfare, symfonisch orkest,
kamerorkest,… zonder versterking) vallen
niet onder de regelgeving. Dat is ook het
geval voor activiteiten die op privédomein
worden georganiseerd en niet toegankelijk
zijn voor het ruime publiek.
Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bijvoorbeeld jazzcombo’s, semi-akoestische set,…).
De volledige regelgeving, de technische handleiding,… is te
vinden op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
van de Vlaamse Overheid: http://www.lne.be/geluidsnormen

VOGELS VOEREN?
Indien u het juiste voedsel aanbiedt, mogen tuinvogels het jaar door gevoerd
worden. Zo gaan ze sterker en vitaler de winter in waardoor hun overlevingskans vele malen groter wordt. Het is niet zo dat vogels lui worden van
het bijvoeren, ze blijven ook zelf voedsel zoeken. U moet er wel rekening
mee houden dat bijvoorbeeld vetbollen die in de winter te koop zijn, over
het algemeen niet geschikt zijn om te voeren in de lente en zomer. Er kunnen bestanddelen in zitten die de jongen niet kunnen verdragen.
Wat is een goede voederplaats?
Kies een rustige plek, bij mensen uit de buurt. Geef de vogels een goed
uitzicht op de omgeving om tijdig gevaar te kunnen ontdekken zoals

katten en/of roofvogels en zorg voor beschutting zoals een boom of
struik om bij gevaar in te kunnen vluchten.
Water in de tuin
Ook water is erg belangrijk. Vooral tijdens hete zomerdagen zodat de
vogels kunnen drinken en baden. Zorg daarom altijd voor een schaal met
vers drinkwater. ‘s Winters is het belangrijk dat vogels niet in het water
kunnen baden. Strooi nooit zout of andere toevoegingen in het water
tegen bevriezing, dit is zeer slecht voor de gezondheid van de diertjes!
Wat eten vogels het liefst?
Niet alle vogels eten hetzelfde, hieronder een paar voorbeelden wat de
diertjes lekker vinden:
• Pinda’s (pimpelmees, putter, grote bonte specht, koolmees)
• Gehakte pinda’s (merel, vink, roodborst)
• Meelwormen (merel, roodborst, winterkoning, huismus)
• Fruit (merel)
• Vetproducten (bollen) (pimpelmees, grote bonte specht, koolmees,
groenling, roodborst, winterkoning)
• Zadenmix (pimpelmees, vink, putter, grote bonte specht, koolmees,
groenling, huismus)
• Zonnebloemkernen (pimpelmees, vink, putter, grote bonte specht,
koolmees, groenling, huismus)
• Zwarte zonnebloempitten (pimpelmees, putter, groenling)
• Geraspte kaas (winterkoning)
• Krenten en rozijntjes (merel)
• Havermout (roodborst)
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OCMW
NIEUWE CONTACTGEGEVENS OC BERKENHOF
Vanaf 1 januari 2013 zijn die diensten van het OCMW die in OC Berkenhof gehuisvest zijn enkel nog bereikbaar via gsm-nummers. Dit omwille van
technische redenen en om een betere bereikbaarheid van de diensten te garanderen.
Met vragen hierover kunt u terecht op info@ocmwkortenberg.be of op het algemeen nummer van het OCMW: 02 755 23 20.
Hieronder vindt u een overzicht met de contactgegevens van het OCMW Kortenberg. Deze en meer info vindt u ook op www.ocmwkortenberg.be



Om te bewaren:

CONTACTGEGEVENS OCMW KORTENBERG
Geert Gevers: Dienstencentrumleider Berkenhof & Serviceﬂats Dry Coningen
Tel.: 0491 996 224
Fax: 02 755 23 21
e-mail: dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
Serviceﬂats Dry Coningen
Leuvensesteenweg 190
3070 Kortenberg
Dienstencentrum OCMW Kortenberg (OC Berkenhof)
Beekstraat 25
3070 Kortenberg
Openingsuren: Alle werkdagen van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 16.30 u.

Heidi Janssens: Diensthoofd Thuisdiensten
Tel.: 0491 996 227
Fax: 02 755 23 21
e-mail: thuisdiensten@ocmwkortenberg.be
Thuisdiensten (OC Berkenhof)
Beekstraat 25
3070 Kortenberg
Openingsuren: Alle werkdagen van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 16.30 u.

OCMW Kortenberg: Algemene info + sociale dienst
Tel.: 02 755 23 20
Fax: 02 755 23 21
e-mail: info@ocmwkortenberg.be
OCMW Kortenberg
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Openingsuren: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 9 tot 11.45 u. en maandagavond van 17 tot 19 u. Woensdag altijd gesloten.
Andere momenten na afspraak.
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Politie

INBRAAKPREVENTIE: WAT KUNT U DOEN?
Om burgers te ondersteunen bij het nemen van de nodige maatregelen
om de kans op een inbraak te verkleinen, biedt de lokale politie HerKo
reeds jaren aan de inwoners gratis en vrijblijvend diefstalpreventief advies
aan, tot voor kort bekend onder de naam ‘technopreventief advies’.
Deze dienstverlening houdt in dat een diefstalpreventieadviseur van de
lokale politie bij u thuis komt om samen met u uw woning te inspecteren
op inbraakgevoelige punten. Zo’n bezoek neemt ongeveer een uur in
beslag. U krijgt een advies op maat dat samengevat wordt in een rapport, en u ontvangt nuttige folders.

Provincie Vlaams Brabant, tekening: Quirit

Gratis diefstalpreventief advies
Ondanks de inzet van antidiefstalpatrouilles en een verhoogde waakzaamheid van onze politie-inspecteurs, wordt het grondgebied van de
lokale politie Herent-Kortenberg (HerKo) regelmatig geplaagd door
inbraken.

Vraag advies vóór u slachtoﬀer wordt!
Uit analyse van de cijfers omtrent de verstrekte diefstalpreventieve
adviezen binnen politiezone HerKo blijkt dat zowel in 2011 als in 2012
het merendeel (namelijk 70%) van de adviezen pas wordt aangevraagd
nadat men slachtoﬀer is geworden van een inbraak(poging). Wacht
echter niet tot dan om beroep te doen op onze dienstverlening.
Indien u meer informatie wenst over diefstalpreventie of een afspraak
wil maken, kunt u steeds contact opnemen met de diefstalpreventieadviseur via volgend telefoonnummer 016 85 34 00 (tijdens de kantooruren) of via het e-mailadres diefstalpreventie@politieherko.be.
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Enkele eenvoudige inbraakpreventietips
Ter informatie geven we nog enkele eenvoudige inbraakpreventietips
mee:
• Zorg voor verlichting indien u afwezig bent: installeer een tijdschakelaar op uw lampen en stel deze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens
uw leefpatroon.
• Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning.
• Verberg sleutels nooit onder de deurmat of in de bloembak.
• Sluit alle buitendeuren en ramen af, ook al bent u maar even weg.
Doe ook de garagepoort op slot.

• Laat binnenshuis nooit sleutels in deuren of ramen zitten indien u
afwezig bent.
• Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen, zoals
gsm’s, videomateriaal, laptops en andere waardevolle elektronische
apparatuur.
• Registreer de serienummers en de bijzondere kenmerken van uw
waardevolle voorwerpen.
• Ga na of de woning zichtbaar is van op de straat en snoei eventuele
planten of bomen.
• Zorg ervoor dat waardevolle voorwerpen niet zichtbaar zijn van
buitenaf.

DRIE EXTRA KUSSEN VOOR BOB: NOG EEN REDEN OM BOB TE ZIJN!
Cijfers wijzen uit dat rijden onder invloed nog steeds één van de
belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen is. Het blijvend sensibiliseren van burgers en het opdrijven van het aantal controles is bijgevolg noodzakelijk om te vermijden dat mensen dronken achter het
stuur plaatsnemen.
Tijdens de komende eindejaarsperiode zal de BOB-campagne met de
slogan ‘Drie extra kussen voor BOB (nog een reden om BOB te zijn)’

opnieuw de aandacht van bestuurders vestigen op het belang om zich
op een veilige manier terug naar huis te begeven na bijvoorbeeld een
familiefeest, een restaurantbezoek of een bedrijfsreceptie.
De eindejaarscampagne startte op vrijdag 14 december en eindigt op
maandag 28 januari. Om deze campagne te ondersteunen plant de
lokale politie HerKo tijdens deze periode verschillende acties waarbij
bestuurders worden gecontroleerd op het rijden onder invloed.

Prikbord
GEEF GAUWDIEVEN GEEN KANS
Slachtoﬀer worden van gauwdiefstal is niet leuk en brengt een hele rompslomp met zich mee. Neem zeker
de nodige voorzorgen, vooral nu de eindejaarsperiode er weer aan komt!
Houd uw handtas stevig tussen arm en lichaam
Een handtas laat u nooit onbeheerd achter
Let erop dat u uw handtas altijd sluit
Pas op en wees alert bij grote drukte
Wenst u meer informatie om gauwdiefstal te vermijden? Informeer hierover bij de gemeente, de politie- of
preventiedienst. Ook op de website www.vlaamsbrabant.be/gauwdiefstal vindt u advies.
Bent u toch het slachtoﬀer van een vingervlugge dief? Vergeet niet om aangifte te doen bij de politie.
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WINTERTIPS: BESCHERM UW WATERLEIDING EN WATERMETER
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding en
watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan u ook heel
wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening graag enkele tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
• Als het niet mogelijk is een vorstgevoelig lokaal te verwarmen, kunt
u een elektrisch verwarmingslint rond de leiding plaatsen. Let op
voor kunststofbuizen: die kunnen smelten door de warmte. Knutsel
niet zelf iets in elkaar, maar doe een beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen
koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind.

• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit
het water af. Vergeet echter niet vooraf alle leidingen leeg te laten
lopen. Draai daarom alle kranen open nadat u de hoofdkraan heeft
dichtgedraaid.
Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de
hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de
hoofdkraan goed werken. Zo komt u in de koude wintermaanden niet
voor verrassingen te staan.
Meer tips: www.vmw.be

KRAANTJESWATER: MIJN LIEVELINGSWATER
De ﬁnancieel-economische crisis heeft het aantal mensen dat moeite
heeft om zijn facturen van nutsvoorzieningen te betalen nog doen toenemen. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) wil
mensen aanzetten om kraantjeswater te drinken in plaats van ﬂessenwater. Kraantjeswater is niet alleen kwaliteitsvol drinkwater. Door water
van de kraan te drinken, kunt u bovendien tot enkele honderden euro’s per
jaar besparen. Vers drinkwater tapt u 24 uur per dag, 7 dagen per week
gewoon vers van de kraan, zonder verpakking en zonder transport.
Deze campagne krijgt de steun van de Vlaamse Vereniging voor Steden
en Gemeenten (VVSG) en van drie BV’s: Herman Verbruggen (alias
Markske van F.C. De Kampioenen), Ketnetwrapster Charlotte Leysen en
ex-profvoetballer Leo Van der Elst.

De OCMW’s binnen het verzorgingsgebied van de VMW hebben karaﬀen
gekregen om deze te verdelen onder hun cliënten.

DOCUMENTATIECENTRUM VLAAMSBRABANT

De provincie Vlaams-Brabant is een jonge provincie: ze werd gesticht in
1995. Maar haar geschiedenis gaat natuurlijk veel verder terug: de provincie Brabant, het hertogdom Brabant, ... Om dit spoor naar de wortels van
onze provincie niet uit het oog te verliezen werd het provinciaal documentatiecentrum opgericht. De collectie bevat meer dan 7.000 publicaties.

Bent u dus op zoek naar informatie met betrekking tot Vlaams-Brabant over:
• geschiedenis en heemkunde
• cultuur, erfgoed en monumentenzorg
• natuur, toerisme en geograﬁe
• kunstgeschiedenis
• archeologie
• volkskunde, genealogie en taalkunde
• provinciebestuur,
bezoek dan zeker het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, p.a.
Rijksarchief Leuven Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven.
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GEEN GEZEVER
112 EN 101  ALLEEN NOODOPROEPEN
Noodnummers in België
In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:
• 112 voor ambulance en brandweer
• 101 voor politie
112 is bovendien het Europees noodnummer. Als u in Europa op reis
bent, dan kunt u 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch
team als de politie.

Wat zegt u als u een noodnummer belt?
Als u een noodnummer moet bellen, bevindt u zich meestal in een
stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat u precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat u zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van u horen:
• de juiste locatie
• wat er gebeurd is
• of er gewonden zijn
• wie u bent
Wat is het verschil tussen een dringende en een niet-dringende
oproep?
U mag naar 112 of 101 bellen als u dringend de brandweer, een
medisch team of de politie nodig hebt. Als het niet dringend is, belt u
beter de lokale brandweer, uw huisarts (buiten de uren de wachtdienst
van huisartsen) of de lokale politie.
Er zijn ook nog andere noodnummers voor speciﬁeke problemen, zoals
de zelfmoordlijn of het antigifcentrum.
Wanneer mag u wel bellen?
• Als een gebouw, bos of auto in brand staat.
• In geval van een ernstig ongeval met gewonden of doden.
• Wanneer u slachtoﬀer of getuige bent van een gevecht.
• Als u iemand ziet inbreken in een huis.
Wanneer mag u niet bellen?
• Om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt.
• Om een grap uit te halen.
• Als u algemene informatie nodig hebt, zoals iemands telefoonnummer of adres.

Nog enkele tips:
Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor komt u opnieuw
aan het begin van de wachtrij te staan.
Als u per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op,
maar zeg de operator dat alles in orde is. Zo is de operator er zeker van
dat er geen sprake is van een noodgeval.
Wat als u geen dringende hulp nodig hebt en u belt toch een
noodnummer?
Mensen bellen om de meest uiteenlopende redenen naar een noodcentrale: omdat ze echt dringend hulp nodig hebben, maar ook om een
taxi te bestellen of per ongeluk omdat het toetsenbord van iemands
gsm niet geblokkeerd is. In België is meer dan één op vier oproepen
naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep.
Als u de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood
zijn niet aannemen. Die moeten dan langer wachten op een antwoord
en dus ook op de hulpdiensten. Wie opzettelijk naar een noodcentrale
belt voor de grap stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan
leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.
Wilt u tijdig geholpen worden als het nodig is? Bel dan alleen naar 112
of 101 als u echt dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een
medisch team of de politie. Met andere woorden: ‘noodoproepen: geen
gezever’.
Meer info: wwww.sos112.be
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KUNST TEGEN KANKER

NOVEMBER IN BEELD

kunstenaars zegden hun deelname al toe: Wannes Lecompte, Sara Bomans,
Thierry Lauwers, Fred Michiels, Jonas Vansteenkiste, Joris Van de moortel,
Peter Van Ammel, Colette Cleeren, Steven Baelen, Koen Vanmechelen, Nick
Ervinck, Lieve Van Stappen, Yves Velter, Octave Landuyt, Willo Gonnissen,
Leo Reijnders, Wim Tellier, Johan Van Geluwe, Rony Heirman, Tim Heirman,
Bruneau (geschonken door Galerij André), en Graphic Matter schenkt een
graﬁsch werk van Luc Tuymans. De groep deelnemers groeit nog steeds aan.

In september werd het oﬃciële startschot gegeven van de actie ‘Kunst
tegen kanker’. Er wordt een oproep gedaan aan alle beeldende kunstenaars
in Vlaanderen om een werk te schenken voor het goede doel. Deze werken
zullen op 25 en 26 mei 2013 geveild worden. De opbrengsten gaan integraal
naar Kom op tegen Kanker.

Bovendien wordt de actie nog uitgebreid met volgende deelnemers:
• Enerzijds kregen alle Vlaamse scholen de vraag om hun leerlingen van boven de 12 jaar wenskaarten te laten tekenen. Die zullen
worden uitgedeeld aan de patiënten in de ziekenhuizen om ze een
hart onder de riem te steken in hun strijd. Per school of klas (in
functie van het aantal deelnemers) zal een laureaat worden gekozen
wiens wenskaart mee zal geveild worden met de kunstwerken.
• Anderzijds worden nu alle Vlaamse beeldende kunstenaars
opgeroepen om tevens deel te nemen. Zowel schilders, beeldende
kunstenaars als fotografen kunnen dus meedoen. Om deel te nemen
stuurt u een mail naar inge.faes@kunsttegenkanker.be, waarna u de
informatie toegezonden krijgt. Momenteel zijn er meer dan 60 kunstenaars, vanuit gans Vlaanderen, die reeds inschreven.
De werken moeten worden ingeleverd vóór 15 maart 2013.

Oorspronkelijk werd aan een aantal professionele kunstenaars gevraagd
om hun naam te verbinden aan deze actie. Niet minder dan 22 gerenommeerde

Deelnemers worden opgenomen op www.kunsttegenkanker.be. U kunt
de actie ook volgen op facebook: ‘Kunst tegen Kanker’.

1-2

Op de Kinderhoogdag op 11 november werd er
gekookt met ingrediënten als theatervoorstellingen, workshops, in -en uitloopactiviteiten, straattheater, doorlopende animatie, circus en ﬁlm. Een
heerlijke dag!

1

2

3

4

3

Kortenberg werd dit najaar gehuldigd als sportelgemeente. 55-plussers konden onder andere
deelnemen aan een initiatiereeks badminton.

4

De Week van de Smaak - van 15 tot 25 november –
inspireerde het bibliotheekpersoneel om elke dag
voor iets lekkers te zorgen voor de bibliotheekbezoekers.
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in Kortenberg
(Gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

DAG 1

Op dinsdag 1 januari nodigt het gemeentebestuur je uit om samen
met hen te klinken op een ﬁjn, nieuw jaar. Zak om 17 u. af naar het De
Walsplein voor een glaasje cava, een warme kom soep of een dampend
kopje chocolademelk. Bewonder de kaarsjesconstructie, dans mee op de
muziek en wens elkaar het beste voor het nieuwe jaar! De jongsten
kunnen hun eigen theelichthoudertje decoreren.
Tegen 19 u. sluiten we DAG 1 van het nieuwe jaar af
.
Bij onweer, hevige regenval of veel sneeuw is er een aangepast programma dat doorgaat in GC Colomba.

Dinsdag 1 januari van 17 tot 19 u.
De Walsplein, Kortenberg
Gratis

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

KOOPJES IN DE BIB
Het is weer koopjestijd. Ook in de Bib. Omdat de Bib je graag een
actuele collectie aanbiedt, wordt jaarlijks een deel van de oudere
collectie uit de rekken verwijderd en te koop aangeboden.
Deze jaarlijkse verkoop heeft plaats tijdens de openingsuren van de Bib
van woensdag 9 tot maandag 14 januari. Je vindt voor een prikje
een gevarieerd aanbod van strips, prentenboeken, jeugdboeken,
romans, informatieve boeken voor jongeren en volwassenen, cd’s en
dvd’s.
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(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

WIE DOET MEE AAN DE WAK 2013?

Het is weer zover! Van vrijdag 26 april tot en met zondag 5 mei heerst
er creativiteit in Kortenberg tijdens de Week van de Amateurkunsten,
afgekort de WAK.
Met als thema ‘Natuurtalent’ gaan we met de 18de Week van de
Amateurkunsten voor een groene editie. Kunst in, met en door de
natuur, precies dát willen we naar boven halen tijdens de WAK. Niet
zelden staat de puurheid, frisheid of grootsheid van de natuur centraal
in het werk van grote kunstenaars, denk maar aan Van Gogh, Monet,
Vivaldi, Rousseau,… Ook jij kan je laten inspireren door de natuur. Ze
ligt immers volledig binnen handbereik.
Ontmoetingscentrum Berkenhof zal het centrum uitmaken van het
Kortenbergs festivalweekend van 26 tot 28 april. Zonder jou, de
amateurkunstenaar of amateurkunstenvereniging staan we natuurlijk
nergens. Bij deze dan ook een warme oproep om tijdens het laatste
weekend van april je creatieve ei te leggen.
Ben je gebeten door kunst? Beschik je over creatief talent en de drang
om je kunstzinnig te uiten? Wil je met je kunst het publiek 'goesting'
doen krijgen? Dan is de WAK iets voor jou! De WAK daagt je uit: laat je
gaan en laat zien wat je in petto hebt. Alles kan en alles mag: een tentoonstelling, workshop, concert, ﬁlmvertoning, dansfestival, theatervoorstelling of een heus massaspektakel!

Wens je meer informatie of wil je graag inschrijven, neem dan contact
op met de dienst cultuur via 02 755 22 83 of via cultuur@kortenberg.be.
Op 5 februari sluiten we de inschrijvingen af.
Meer informatie over het festival vind je terug op www.wak.be

KROKUSVAKANTIE
GEMEENTEBESTUUR

Speelplein Alles Kids
Zijn je duimen ‘zot gedraaid’ van verveling omdat je niet weet wat te
doen?
Geen nood!
Alle kinderen vanaf 5 tot en met 15 jaar zijn welkom op het speelplein
Alles Kids!
Bij ons staan fun, avontuur, spelen en groeien centraal!
Om dit te bereiken, organiseert ons team samen met een bende fantastische
monitoren, en met de steun van de jeugddienst, leuke activiteiten.
Maandag 11 februari tot en met vrijdag 15 februari
GC Colomba, Kortenberg
Info: vakantiewerking@kortenberg.be, 02 755 22 85
Inschrijven:
www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod/Inschrijvingsformulieren)
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Grabbelpas: ‘Zo word ik dj’
Heb je altijd al achter de draaitafels van een dj willen staan?
Heb je wel al eens zin gehad om muziekplaatjes te draaien op een fuif?
Dan is dit zeker iets voor jou!
We starten van nul, bouwen een fuifzaal op en leren nadien zelf muziekjes
te draaien op onze eigen fuif.
Dinsdag 12 februari van 9 tot 16 u.
GC Colomba
€8
Voor kinderen van 10 tot 12 jaar (Max. 10 deelnemers)
Info: vakantiewerking@kortenberg.be, 02 755 22 85
Inschrijven:
www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod/Inschrijvingsformulieren)

Filmnamiddag
Lars de kleine ijsbeer: Het geheimzinnige eiland (4+)
De oude ijsbeer Kalle heeft genoeg van de constant neuriënde pinguïn Caruso en probeert hem te dumpen.
Kleine ijsbeer Lars en zijn vriendje Robbie de zeerob willen Caruso redden. Vervelend genoeg komen ze terecht
op een trein die naar het zuiden rijdt en uiteindelijk stranden de vriendjes op een geheimzinnig eiland. Daar
leren ze heel wat rare en grappige dieren kennen...

Orla De Kikkerslikker (6+)
Het is niet altijd even leuk om klein te zijn. Vooral als de verschrikkelijke pestkop Orla De Kikkerslikker in de buurt
is; hij heeft één keer een levende kikker opgegeten. Tenminste, dat zeggen ze. Niemand van de kinderen durft
bij Orla in de buurt te komen. Maar wie klein is, moet slim zijn. Orla De Kikkerslikker is nog niet van die ‘bangerds’ af. Bangerds....? Superhelden zijn het! Viktor mag met zijn hond optreden in een talentenshow van Circus
Bardini, maar Orla bedenkt een gemeen plan om Viktor dwars te zitten. Met fantasie en humor binden Viktor
en zijn vriendjes de strijd aan met de verschrikkelijke Orla om hem voor altijd uit de stad te verjagen.
Woensdag 13 februari
14 u.: Lars de kleine ijsbeer
16 u.: Orla De Kikkerslikker
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 4, € 3 voor leden van de Gezinsbond (prijs per ﬁlm, inclusief hapje en drankje na aﬂoop)
Reserveren via www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantiewerking/Inschrijvingsformulieren)
Info: 02 755 22 83 – cultuur@kortenberg.be
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(STERKO)

WINTER MINISTAGE
De ministage die Sterko vorig jaar tijdens de Kerstvakantie
organiseerde was zo’n succes, dat ze beslisten om deze
stages deze winter niet enkel met een dag te verlengen,
maar ook om deze ministage ook voor de allerjongsten open
te stellen. De stage loopt van woensdag 2 januari tot en
met vrijdag 4 januari.
Voor de jonge volleyballers met reeds een paar jaar ervaring,
verandert er weinig vergeleken met vorig jaar. In tegenstelling tot de zomerstage ligt de klemtoon hier volledig en
intensief op het volleybal, waarbij naast de trainingen ook wedstrijdjes
zullen gespeeld worden om de theorie in de praktijk te brengen. Naast
begeleiders zullen er ook spelers uit de seniorenploegen aanwezig zijn
om alles in goede banen te leiden.
Voor volleyballers en kids vanaf 9 jaar is er een initiatiestage volleybal
voorzien, gelijkaardig aan deze in de zomer.

Voor de leeftijdscategorie tussen de 6 en 9 jaar heeft
Sterko – voor de eerste maal in Kortenberg – aan een balbewegingsschool gedacht. Volleybal, net zoals veel balsporten, is op deze jonge leeftijd verre van evident. De coördinatie van ogen, armen en handen, benen en voeten is inderdaad complex. Veeleer dan de lat technisch veel te hoog te
leggen is het op deze leeftijd echt belangrijk om op zeer
speelse wijze kennis te maken met basisbeginselen die
belangrijk zijn voor elke balsport: inschatten van balbanen,
motoriek, (spel)plezier.
Sterko biedt je een goede kwaliteitsgarantie en voorziet fris water
gedurende de dag, soep en water bij het middagmaal en een melkdrankje en een wafeltje bij het 3-uurtje.
Woensdag 2 januari tot en met vrijdag 4 januari
Sporthal Colomba
€ 50, clubleden: € 35
Info en inschrijven: stages@sterko.be

(CONEK)

NIEUWJAARSCONCERT
Op zaterdag 5 januari brengt de Harmonie Eendracht Kortenberg
(CONEK) een grandioos Nieuwjaarsconcert in de O.L.Vrouwkerk van
Kortenberg.
Ze doen dit in de trant van de Weense nieuwjaarsconcerten. Luchtige,
klassieke stukken in het eerste deel en meer hedendaagse stukken in
het tweede deel.
Voor het concert wordt er samengewerkt met verschillende solisten en
zangeresdiva Karine Bosanne.
Het geheel wordt opgeﬂeurd met een spetterende lichtshow, enig in de
kerk.
Als referentie kan je het kerstconcert van 2010 nemen, dat op een
enorme bijval kon rekenen.
Het concert wordt opgedeeld in een eerste deel, daarna een pauze en
vervolgens een tweede deel met apotheose.
Gedurende de pauze kan je iets eten of drinken in de geïmproviseerde
bar die ingericht wordt in de refter van de school tegenover de kerk.
CONEK hoopt jullie massaal te mogen ontvangen op deze happening
met klasse.

Zaterdag 5 januari - Deuren: 18 u., aanvang concert 19 u.
(Duur: 2 x 1 uur)
VVK: € 10, kassa: € 12
Info en reservatie: www. conek.be, 02 759 80 17
(Roger Verstraeten) of bij de muzikanten en fanleden
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(Bonzaï)

(vtbKultuur)

BONZAÏ SLAAT NIEUWE WEGEN IN!

WIJN PROEVEN LEER JE MET PLEZIER

Iedereen groeit anders en wij doen het samen
Vijf avonden genieten van wijn - kennismaken met de Franse wijnen
Bonzaï wil in 2013 van start
gaan met hetzelfde enthousiasme en dezelfde jeugdige uitstraling als de voorbije jaren.
Vanaf nu echter niet meer als
deel van de parochiefederatie maar als een op zich staande vereniging.
IEDEREEN is anders, IEDEREEN is welkom! Jong én oud, jongeren, gezinnen,
koppels, alleenstaanden,…
Samen gaan we zoekend op weg naar wat ons leven de moeite waard
maakt.
Daarbij staat ontmoeting centraal.
Het startschot voor de vernieuwde werking wordt gegeven tijdens het
weekend van 18 januari.
Vrijdagavond vertrekken we met onze plussers op weekend. Vanaf
zaterdag 16 u. mogen alle geïnteresseerde gezinnen en volwassenen
zich aansluiten.
We maken er een fantastische en deugddoende start van!
Heb je interesse in de werking en/of ga je graag mee op weekend? Van
harte welkom!
Info: Svenja Roevens 02 757 12 34,
bonzai.kortenberg@gmail.com

Donderdag 17 januari
Deﬁnitie van de wijn; schuimwijnbereiding
Wijngebied: Champagne
Donderdag 24 januari
De druif; de samenstelling van de druif • Factoren die de wijn beïnvloeden
Wijngebied: Elzas en Loire
Donderdag 31 januari
Witte en rode wijnbereiding; malolactaatgisting
Wijngebied: Bordeaux

(vtbKultuur)

Een heel jaar lang… voor maar 10 euro!

Donderdag 7 februari
Harmonie van wijn en spijs
Wijngebied: Bourgogne

Een heel jaar lang genieten van vtbKultuur-activiteiten tegen voordeeltarief? Dat kan!
Voor 10 euro per jaar ben je samen met je gezin lid van vtbKultuur.
Lid worden is eenvoudig: een aansluitingsformulier invullen, 10 euro
betalen en je vtbKultuur-pas valt een paar dagen later in je brievenbus.

Donderdag 21 februari
Hoe wijn bewaren?
Wijngebied: Rhône

KORTING OP ALLE VTBKULTUURACTIVITEITEN?

Waar kan je terecht met je vtbKultuur-pas?
Met je vtbKultuur-pas krijg je korting bij de activiteiten van de meer
dan 100 vtbKultuur-afdelingen in heel Vlaanderen én op de evenementen van vtbKultuur nationaal. Als je deelneemt, geniet je altijd van een
kortingstarief.
De vtbKultuur-pas is geldig van 1 januari tot 31 december. Daarna krijg
je automatisch een uitnodiging tot hernieuwing van je vtbKultuur-pas.
Niet twijfelen, maar doen!
Want zoveel cultuur voor zo weinig geld, vind je nergens!
Inschrijven:
vtbKultuur Kortenberg: 02 759 84 66, 0475 31 57 29,
guido.craps@vtbkultuur.be

Wijn proeven: naast ‘geuren leren herkennen’ en de algemene onderwerpen, worden iedere avond vier goede wijnen geproefd en analytisch
besproken.
Deelname: € 141 – leden € 134
Inschrijven: Wijnkring vtbKultuur Kortenberg: 0475 76 55 02 info@wijndagen.be
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(UC Sint-Jozef)

WEG MET DICHTERS
Poëzie in uw buurt... Het UC Sint-Jozef
Het kruim van de Nederlandstalige poëten toert rond in VlaamsBrabant. Gedurende 4 dagen houden ze halt op zo’n twintigtal onverwachte plekken voor een kort (45’) maar krachtig poëzie-evenement:
poëzieguerilla in actie...
Op vrijdag 1 februari om 14 u. zal deze karavaan halthouden in het
UC Sint-Jozef. Iedereen is welkom! Het evenement start om 14 u. Je zal
volgende artiesten aan het werk kunnen zien:
De dichters: Maarten Inghels, Tjitske Jansen, Ellen Deckwitz, Koen
Stassijns, Ivo Van Strijtem, Luuk Gruwez, Tonnus Oosterhoﬀ, Peter
Holvoet Hanssen, Max Temmerman, Vrouwkje Tuinman, Michaël
Vandebril, Stijn Vranken, Andy Fierens, NoN, Antoine Boute en Jules
Deelder.

De muzikanten die mee toeren met de dichters: Katy Too en Reena Riot.
De poëziehappening wordt muzikaal opgeluisterd door de zanger van
Dez Mona, Gregory Frateur.
Het volledige programma kan je terugvinden op
www.wegmetdichters.be

KERSTBOOMVERBRANDING SCOUTS & GIDSEN
KORTENBERG
Scouts Kortenberg nodigt jullie uit op haar jaarlijkse kerstboomverbranding. Op zaterdag 5 januari kan je vanaf 20 u. bij ons terecht voor
een gezellige avond aan een groot vuur.
Dit alles gebeurt natuurlijk met een drankje in de hand. Hiermee steun
je onze JIN voor hun buitenlands kamp.
Vanaf 18.30 u. is er voor de leden (ouders zijn ook welkom) een wandeling waarbij we de Kerstman uit de nood helpen. Dit alles gaat door aan
de scoutslokalen achter GC Colomba.
Tot dan!

De plaatsen waarop je je kerstboom kan afzetten vanaf maandag
31 december en ten laatste op donderdag 3 januari zijn:
- Sint-Pietersplein in Kwerps
- Parking naast kerk in Erps, naast het bushokje
- Gemeenteplein in Everberg
- Scoutslokalen Colomba in Kortenberg
- De parking aan de pastorij in de Sint-Antoniusstraat in Meerbeek
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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

Wie

Wat

Waar

Info

di 01/01/13 van
17:00 tot 19:00

Gemeentebestuur

DAG1

De Walsplein - Kortenberg

02 755 22 83,
www.kortenberg.be

woe 02/01/13
om 14:00

De Bib

Voorlees- en knutseluurtje in de
bibliotheek

Bibliotheek Kortenberg

www.kortenberg.be

van woe
02/01/13 tot
vr 04/01/13

Sterko

Winter ministage

Sporthal Colomba

stages@sterko.be,
€ 50, leden: € 35

do 03/01/13 van
13:30 tot 16:30

KVLV Everberg

KVLV - Creatief in de Hobbyclub!

OC Everberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be

vr 04/01/13

‘t Excuus

Beats & Bubbles

‘t Excuus, Kortenberg

za 05/01/13 van
19:00 tot 22:00

Concertband Eendracht
Kortenberg

Nieuwjaarsconcert

Onze-Lieve-Vrouwkerk
Kortenberg

za 05/01/13 om
20:00

Scouts Kortenberg

Kerstboomverbranding

Scoutslokalen Kortenberg

ma 07/01/13 van KVLV Everberg
14:00 tot 16:00

KVLV wandelt!

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
elke maandag van januari

van 07/01/13 tot
17/06/13

Yogaclub Erps-Kwerps

Yogalessen

Turnzaal De Klimop

02 759 46 41,
yogaclub.erpskwerps@gmail.com

di 08/01/13 van
20:00 tot 22:00

Rode Kruis Kortenberg

Cursus Eerste Hulp volwassenen

GC Colomba, Kortenberg

http://kortenberg.rodekruis.be

woe 09/01/13 tot De Bib
14/01/13

Koopjes in de Bib

Bibliotheek Kortenberg

www.kortenberg.be

woe 09/01/13
van 21:00 tot
22:00

KVLV Everberg

KVLV & Zumba Fitness

OC Everberg

02 759 31 44,
sien.beyens@skynet.be,
11 woensdagen, € 60, leden: € 40

vrij 11/01/13 van
20:00 tot 22:30

vtbKultuur Kortenberg

De mooiste parken van de USA tot
Canada (beeldreportage)

OC Berkenhof

02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 5, leden: € 4

zo 13/01/13 van
09:30 tot 12:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 10 km

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

www.witlooftrekkers.be,
02 759 68 13

zo 13/01/13 van
13:45 tot 17:00

vtbKultuur Kortenberg

Nieuwjaarsconcert

Vertrek: Station Kortenberg

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

www.conek.be,
VVK: € 10, kassa: € 12
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ma 14/01/13 van KVLV Everberg
20:00 tot 22:00

KVLV Naaicursus ‘Een rokje maken’

Parochiezaal Everberg

02 759 31 44,
sien.beyens@skynet.be, 4 maandagen

di 15/01/13 van
20:00 tot 22:00

Femma Kortenberg

DO-IN Relaxatie

OC Berkenhof

02 759 98 79,
femma.kortenberg@gmail.com,
€ 12, leden: € 7

do 17/01/1 van
20:00 tot 23:00

vtbKultuur Kortenberg

Wijncursus - Algemene kennis

OC Berkenhof

0475 76 55 02,
info@wijndagen.be, www.wijndagen.be,
5 donderdagen, € 141, leden: € 134

vrij 18/01/13 van
20:00 tot 22:00

KVLV Everberg

KVLV Crea-club & sokken met een
vlindertje

OC Everberg

0497 16 60 21,
patricia.maesschalck@telenet.be

van vrij 18/01/13
tot zo 20/01/13

Bonzaï

Startweekend

za 19/01/13

‘t Excuus

x-stylezz Metal-Punk

‘t Excuus, Kortenberg

zo 20/01/13 van
14:00 tot 17:00

vtbKultuur Kortenberg

Nieuwjaarsbijeenkomst met
‘Terugblik 2012’

OC Berkenhof

02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 10, wie zich in 2012 inschreef op een
activiteit: € 6

zo 20/01/13 van
10:00 tot 17:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Dagtocht 21 km te Bossut-Gottechain

Vertrekplaats De Walsplein

0479 22 93 44,
www.witlooftrekkers.be

zo 20/01/13 van
17:00 tot 20:00

vtbKultuur Kortenberg

Nieuwjaarsbijeenkomst met
‘Programma 2013’

OC Berkenhof

02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 10, wie zich in 2012 inschreef op een
activiteit: € 6

zo 20/01/13 om
14:00

KVLV Everberg

KVLV start 2013 op feestelijke wijze

Parochiezaal Everberg

02 759 31 44,
sien.beyens@skynet.be

van 21/01/13 tot vtbKultuur Kortenberg
29/04/13
open zo, di, woe,
do, vrij, za ma van
19:00 tot 22:45

Danscursus ‘alle dansen’ - gratis proeﬂes

GC Colomba

0470 22 80 52,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbKultuur.be/kortenberg,
€ 92, leden: € 87,
Wie vooraf inschrijft op de opendeuravond
korting van € 5

za 26/01/13
van 17:00 tot
19:00, van 19:30
tot 21:30, zo
27/01/13 van
11:00 tot 13:00,
van 13:30 tot
15:00

Ouderraad De Regenboog

Restaurantdagen Ouderraad
De Regenboog

OC Berkenhof

www.deouderraad.be

zo 27/01/13 van
09:30 tot 12:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 8 km te Tildonk

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

016 48 10 03,
www.witlooftrekkers.be

woe 30/01/13
van 19:30 tot
21:30

Femma Kortenberg

Lepelhapjes, Verrines, Bapas

OC Berkenhof

02 759 96 64,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg,
€ 10, leden: € 5

02 757 12 34,
bonzai.kortenberg@gmail.com
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do 31/01/13 van
13:45 tot 17:45

Gemeentelijke adviesraad
voor senioren

Senioren dansnamiddag

GC Colomba

02 755 22 86,
gratis

do 31/01/13 van
20:00 tot 22:00

KWB Erps-Kwerps

Bewogen Vertellingen

OC De Zolder

www.kwb-erps-kwerps.jouwweb.nl

vrij 01/02/13 om
14:00

UC Sint Jozef

Weg met dichters

UC Sint-Jozef

www.wegmetdichters.be

vrij 01/02/13 van
18:45 tot 23:00

Femma Kortenberg

Operette ‘Het Witte Paard’

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 70 58, € 37

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Everberg
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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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
burgerlijkestand@kortenberg.be 02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be 02 755 22 30
communicatie-it@kortenberg.be 02 755 22 40
containerpark: info@ecowerf.be 02 759 87 28
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 80
ﬁnancien@kortenberg.be 02 755 22 50
gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be 02 759 98 28
jeugddienst@kortenberg.be 02 755 22 85
kinderopvang@kortenberg.be 02 751 43 22
meldingen@kortenberg.be 02 755 22 40
milieu@kortenberg.be 02 755 22 67
OCMW: info@ocmwkortenberg.be 02 755 23 20
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
openbarewerken@kortenberg.be 02 755 22 70
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
PWA: info@pwa.be 02 755 23 30
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sportdienst@kortenberg.be 02 755 22 87
stedenbouw@kortenberg.be 02 755 22 60
toerisme@kortenberg.be 02 755 22 80
UiTbalie@kortenberg.be 02 755 22 80
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
zoeklicht@kortenberg.be 02 755 22 40
website@kortenberg.be 02 755 22 40

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
invulformulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De
precieze instructies en de invulformulieren vindt u op de gemeentelijke
webstek: www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 december gebeuren voor het februarinummer en
ten laatste op 25 januari voor het maartnummer. 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.
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Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 u. tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 u. tot 19 u.
Donderdag: van 10 u. tot 19 u.
Vrijdag: van 13 u. tot 19 u.
Zaterdag: van 10 u. tot 13 u.
Burgerzaken
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 11.45 u.
Overige diensten
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Containerpark
Noodbosweg 100
02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 u. tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 16 u.
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 83 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg, Bernadette Trappeniers, Stien Pardon en
Gasparina de Laat
Druk
Peeters NV - Warotstraat 50 - 3020 Herent
Gedrukt op papier met FSC-label

Praktisch
Het volgende nummer verschijnt rond 1 februari 2013. Alle
voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 december 2012
worden ingediend. Voorstellen voor het maartnummer van Zoeklicht moeten
ten laatste op 25 januari 2013 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt
toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op vrijdag 4 januari 2013
om 14 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht
als ze de redactieraad willen bijwonen.

