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Galgenstraat in Everberg
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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers
6LVOUEFBQPUIFLFSTWBOXBDIUSBBEQMFHFOPQIFUUFMFGPPOOVNNFS
0900 10 500 (max. € 0,50 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk) of op
de webstek www.apotheek.be.

Wachtdienst huisartsen
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). Sinds 1 november 2013 vinden de raadplegingen in het
weekend en op feestdagen plaats in de centrale wachtpost in de
+VTUVT-JQTJVTTUSBBUUF-FVWFO

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. vanaf
het vaste telefoonnetwerk).

Wachtdienst dierenartsen

Ã

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
6-7 december: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
13-14 december: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
20-21 december: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
24-25 december: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
27-28 december: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
31 december - 1 januari: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
31 december: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21

Zitdagen RSVZ
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ) heeft zitdagen in het Administratief Centrum van:
t -FVWFOFMLFEBHUJKEFOTEFLBOUPPSVSFO
t ;BWFOUFNJFEFSFEFSEFNBBOEBHWBOEFNBBOEWBOUPUV

+VSJEJTDIBEWJFT(Eerstelijnsbijstand)
Maandag 8 december van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Hensmans van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is gratis.
6LVOUWPPSKVSJEJTDIBEWJFTPPLFMLFNBBOEBHWBOUPUVHSBUJT
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 Woonwijzer.
Woonwijzer is bereikbaar op 0496 12 86 64 of via kortenberg@
woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdag van 9 tot 12 u. en
van 13 tot 16 u. is er spreekuur in het Administratief Centrum
(dienst Ruimtelijke Ordening).

Spreekuur drugs- en alcoholpreventieambtenaar
Soﬁe Fruyt
Woensdag 10 december van 14 tot 16.30 u.
Maandag 22 december van 17 tot 19 u.
Zaal Hensmans, Administratief Centrum

(SBUJTWFJMJHIFJETBEWJFTXPOJOH
016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be

Huisvuilkalender
Dinsdag 2 december: huisvuil
Dinsdag 9 december: pmd en gft
Vrijdag 12 december: papier en karton
Dinsdag 16 december: huisvuil
Dinsdag 23 december: pmd en gft
Dinsdag 30 december: huisvuil
Opgelet: op donderdag 25 december (Kerstmis) is het containerpark gesloten.
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

(SBUJTmFUTHSBWFSFO
Woensdag 3 december van 13 tot 14 u.
(FNFFOUFMJKLF8FSLQMBBUTFO &OHFSTUSBBU &SQT,XFSQT

Ombudslijn gemeente
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.

(FNFFOUFMJKLDSJTJTOVNNFS
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:
t FMFLUSPOJTDIWJBFFOGPSNVMJFSPQXXXBJSQPSUNFEJBUJPOCF
t QFSGBY
t Q FSCSJFG0NCVETEJFOTUWPPSEFMVDIUIBWFO#SVTTFM/BUJPOBBM 
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
,JOEFSFO+POHFSFOUFMFGPPO
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
(BTSFVL  
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep (vroeger 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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Gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 3 NOVEMBER 2014
t (FNFFOUFFO0$.8PSHBOJTFSFOWBOBGEFDFNCFSEBHPQvang voor bejaarden in samenwerking met de vzw Familiehulp en
haar initiatief Noah. Voor de organisatie van deze dagopvang zal een
serviceﬂat in het complex Dry Coningen worden gebruikt. De
gemeente zal met ingang van 1 december 2014 maandelijks 239,80
euro betalen aan het OCMW als tussenkomst in de huur van deze
serviceﬂat. Eenzelfde bedrag zal maandelijks gedragen worden door
het OCMW. Ook wordt door de gemeente een eenmalige vergoeding
van 1.860,50 euro betaald voor de leegstand van de serviceﬂat tijdens de periode waarin deze gebruiksklaar werd gemaakt.
t )FU HFCSVJLFSTSFHMFNFOU WBO EF ,PSUFOCFSHTF CJCMJPUIFFL XFSE
aangepast. Voortaan zullen ouders door de bibliotheek schriftelijk
op de hoogte worden gebracht van het lidmaatschap van hun kind
indien dit jonger is dan 12 jaar en bij inschrijving niet vergezeld was
van één van beide ouders. Ook werden ‘games’ toegevoegd aan de
te lenen materialen. Er kunnen maximaal 2 games per keer worden
geleend gedurende 28 dagen. De uitleentermijn voor games is niet
verlengbaar.

die toekomen aan de gemeente over te nemen. Deze overname is
het gevolg van een Europese richtlijn die bepaalt dat distributienetbeheerders niet tegelijk ook producenten (en dus verkopers) van
elektriciteit mogen zijn.
t *(4)PGIFJEFXJMUPFUSFEFOUPUIFUA7FSFOJHE/FUXFSLWBO0QFOCBSF
Crematoria vzw’. De gemeenteraad ging hiermee akkoord.
t %FUXFFOJFVXFTUSBUFOHFMFHFOPQEFWSPFHFSFQPMJUJFTJUFPQIFU
kruispunt van de Stationstraat en de Leuvensesteenweg zullen
Bareelplein en Bareeldreef heten.
t 5FSIPPHUFWBO$VSFHFNTUSBBUJO&SQT,XFSQTXPSEUFFOTUSPPLKF
grond van 15 ca gratis aan de gemeente Kortenberg afgestaan om
deel uit te maken van het openbaar domein.
t %F SPPJMJKOQMBOOFO WPPS CVVSUXFHFO  FO  XFSEFO WPPSMPQJH
aanvaard door de gemeenteraad. In het kader van goedgekeurde
verkavelingen werd aangevraagd om deze buurtwegen te verbreden. Dit werd principieel goedgekeurd. Er zal voor beide gevallen
een openbaar onderzoek ingesteld worden.

t %FHFNFFOUFSBBEHBBUFFOPWFSFFOLPNTUBBOUVTTFOEF1SPWJODJF
Vlaams-Brabant en de gemeente Kortenberg voor samenwerking
binnen het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS). Dit betekent dat
de bibliotheek met een nieuw softwarepakket zal werken en een
nieuwe catalogus zal aanbieden aan de leden. Ook zullen alle
bibliotheekgebruikers een provinciale lidmaatschapskaart ontvangen. Hierdoor zullen zij zonder extra kost in andere bibliotheken
aangesloten op het PBS gebruik kunnen maken van de daar aangeboden diensten.

t $BSPMJOF-BNNFOTXPSEUBBOHFTUFMEBMTOJFVXEJFOTUIPPGEWPPSEF
gemeentelijke dienst Algemene Zaken.

t /BBSBBOMFJEJOHWBOEFVJUTUBQWBO&MFDUSBCFMOWVJU*WFSMFL EBUWPPS
Kortenberg de distributienetten van elektriciteit en gas beheert,
bood Iverlek aan de gemeente aan om de aandelen A2 van Electrabel

t 0PLWPMHFOEFQVOUFOXFSEFOCFTQSPLFOUJKEFOTEFHFNFFOUFSBBE
de commotie rond Theo Francken, de nieuwe dienstregeling van de
NMBS en de vernieuwing van straten.

t 'SFEFSJL 'SFFL  3PNCPVUT IFFGU [JKO POUTMBH BBOHFCPEFO BMT
diensthoofd van de gemeentelijke dienst Vrije Tijd. De hierdoor
ontstaande vacature zal via bevordering worden ingevuld door
gemeentepersoneel.

Volgende gemeenteraad
Maandag 1 december 2014
De gemeenteraad begint om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op onze gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
0OUWBOHUVWPPSBGHBBOEBBOEFHFNFFOUFSBBET[JUUJOHFOHSBBHQFSFNBJMEFBHFOEB (FFGEBOFFOTFJOUKFBBOEFEJFOTU"MHFNFOF;BLFOWJB
algemenezaken@kortenberg.be.

Rechtzetting
In het novembernummer van Zoeklicht stond een foute titel boven het verslag van de gemeenteraad, namelijk ‘Gemeenteraad van 1 september 2014’.
Het ging evenwel om het verslag van de gemeenteraad van 6 oktober 2014.
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Sluitingsdagen december

t )FUXPPOMPLFUWBO8PPOXJK[FSJO,PSUFOCFSH[BMHFTMPUFO[JKO
in de eerste week van december. Concreet betekent dit dat het
loket gesloten is op woensdag 3 december. Tijdens de kerstperiode zal het loket gesloten zijn op woensdag 24 december en
op woensdag 31 december. Op deze dagen kunt u wel telefoOJTDIPGWJBFNBJMUFSFDIUCJK+PLF7FSEFZFOWBO8PPOXJK[FS
Midden-Brabant via 0471 85 03 77 of joke.verdeyen@igo.be.
6LVOUPPLOBBSIFUMPLFUWBO;BWFOUFNPG5FSWVSFOHBBOWPPSFFOQFSTPPOMJKLDPOUBDU.BBLIJFSWPPSFFOBGTQSBBLNFU+PLF7FSEFZFO
t %FQPMJUJFIVJ[FOWBO,PSUFOCFSHFO)FSFOU[JKOHFTMPUFOPQEPOEFSEBHFOWSJKEBHEFDFNCFSFOPQEPOEFSEBHFOWSJKEBHKBOVBSJ
2015. Op woensdagen 24 en 31 december zal het onthaal sluiten om 15 u. In dringende gevallen kunt u terecht op het noodnummer 101.
Op zaterdag 27 december kunt u van 9 tot 13 u. wel terecht in het politiehuis van Kortenberg - niet in Herent (steeds gesloten op zaterdag).
t )FUDPOUBJOFSQBSLJOEF/PPECPTXFHUF,PSUFOCFSHJTHFTMPUFOPQEPOEFSEBHEFDFNCFSFOPQEPOEFSEBHKBOVBSJ

Openbare Werken
STRAATLAMP KAPOT?
Stelde u vast dat er een straatlamp kapot is?
Meld dit dan rechtstreeks aan Eandis, online of telefonisch. De gemeentediensten kunnen hier immers niets aan verhelpen. Als u de melding via de
webstek van Eandis doorgeeft, dan ontvangt u een e-mail wanneer het
defect hersteld is. Meestal is dat binnen twee weken.
6LVOUFFOLBQPUUFTUSBBUMBNQNFMEFOPQXXXTUSBBUMBNQFOCFPGWJB
het gratis nummer 0800 635 35.

Foto: Evgenia Belyaeva

t )FU"ENJOJTUSBUJFG$FOUSVN[BMHFTMPUFO[JKOWBOXPFOTEBH
namiddag 24 december tot en met vrijdag 26 december en
van woensdagnamiddag 31 december tot en met 2 januari
2015. Die dagen kunt u ook niet terecht in de Bib.
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Elektriciteitsschaarste
WAT KUNT U DOEN OM EEN STROOMTEKORT
TE VERMIJDEN
België krijgt deze winter te maken met een reëel risico op stroomtekort.
Op OﬀOn.be vindt u onder meer volgende informatie:
tIPFIFULBOEBUFSFFOTUSPPNUFLPSU[PVLVOOFOPOUTUBBO
tPGFSWPPSEFLPNFOEFEBHFOFFOSJTJDPJTPQTUSPPNUFLPSU
tFFOUPFMJDIUJOHCJKIFUBGTDIBLFMQMBO
tFFOMJOLOBBSEFJOGPSNBUJFPGVXTUSBBUPQHFOPNFOJTJOIFUBGTDIBLFMQMBO
tIPFV[JDILVOUWPPSCFSFJEFOPQFFOTUSPPNUFLPSU
Maar nog belangrijker: u vindt er ook tips over wat u zelf kunt doen om
een stroomtekort te vermijden, bij u thuis, op het werk, op school of met
VXWFSFOJHJOH6LVOUVXCVSFOMBUFOXFUFOEBUVNFFEPFUEPPSEFBöche (op de achterﬂap van Zoeklicht) op te hangen voor uw raam, of door
BOEFSFBöDIFTUFEPXOMPBEFOPQ0õ0OCF
6LVOUPPL[FMGVXMFVLTUFJOJUJBUJFWFOEFMFOWJBIFMMP!0õ0OCFPGPQ
sociale media met #oﬀon. Volg de campagne ‘OﬀOn’.
Meer informatie vindt u ook op www.risico-info.be of via het gratis infonummer 0800 120 33, op werkdagen tussen 9 en 17 u.
Bekijk ook de tips op www.kortenberg.be (Rampenplan /
Elektriciteitsschaarste) of in het novembernummer van Zoeklicht (nog te
raadplegen op www.kortenberg.be (Zoeklicht / Archief Zoeklicht)).

WAT MET WATER BIJ ENERGIESCHAARSTE?
(Gebaseerd op informatie van De Watergroep)
Omwille van de energieschaarste in de komende winterperiode, bestaat
de kans dat de elektriciteit tijdelijk wordt afgeschakeld. Hierdoor kan ook
de drinkwatervoorziening problemen ondervinden.
In normale omstandigheden bevatten de watertorens en reservoirs een
voldoende watervoorraad om enkele uren te overbruggen bij een tijdelijke
stroomuitval. Waar pompinstallaties nodig zijn om het water tot bij de
klanten te brengen, zullen wel bevoorradingsproblemen optreden. Dit
geldt vooral op hoger gelegen plaatsen, maar ook als u in een hoog
appartementsgebouw met een private drukverhogingsinstallatie woont.
Een lagere druk op het waterleidingnet kan tijdelijk zorgen voor een verstoring van de drinkwaterkwaliteit. Door opwoeling van bezinksel in het
leidingnet kan het water troebel worden en verkleuren. Dit houdt geen
risico in voor de gezondheid. Na verloop van enige tijd zal het leidingwater opnieuw helder worden.
Ook indien u zelf niet in een afgeschakelde zone woont, kunt u problemen
ondervinden met de drinkwatervoorziening, bijvoorbeeld als uw drinkwater wordt aangevoerd vanuit een regio die wel wordt afgeschakeld.
De watermaatschappijen hebben actieplannen uitgewerkt om mogelijke
problemen zo beperkt mogelijk te houden. Ook u kunt daarbij helpen, in
eerste instantie door zuinig om te springen met elektriciteit. Als u bij een
stroomuitval zo weinig mogelijk water verbruikt, zorgt u er bovendien
voor dat we langer verder kunnen met de beschikbare voorraden. Is de
drinkwatertoevoer toch onderbroken, draai dan alle kranen dicht, zodat u
geen nutteloos water verbruikt zodra de watervoorziening opnieuw
opstart.
Met vragen hierover kunt u terecht op de klantennummers 02 238 96 99
(De Watergroep – zie ook www.dewatergroep.be) of 02 739 52 55
(IWVB).
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Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERG ZET IN OP ISOLATIE

6XXPOJOHJTPMFSFOJTDSVDJBBMPNVXFOFSHJFWFSCSVJLUFWFSNJOEFSFO
en geld uit te sparen. Concreet gaat dit over het isoleren van het dak,
de muren, de vloer en het plaatsen van superisolerend glas.
Dak- of zoldervloerisolatie levert de grootste besparing op, namelijk
25%. Daarnaast zorgt spouwmuur- of buitenmuurisolatie voor een
extra besparing van 20% op uw energiefactuur.

Bijkomende gemeentelijke premie
Om u als inwoner van Kortenberg te stimuleren uw huis te isoleren kent
het gemeentebestuur van Kortenberg vanaf 1 januari 2015 een bijkomende premie toe voor dak- of zoldervloerisolatie en voor
spouwmuur- of buitenmuurisolatie. De premie bedraagt 2 euro
per m² geïsoleerd oppervlak, begrensd tot 200 euro.
De premie is gekoppeld aan de toegekende premie van de netbeheerEFS &BOEJT6NPFUEVTWPPSEFHFNFFOUFMJKLFQSFNJFHFFOBG[POEFS
lijke aanvraag indienen, Eandis stuurt uw aanvraag automatisch door
naar de gemeente.
Algemene voorwaarden
t%FQSFNJFJTFOLFMHFMEJHWPPSFFOCFTUBBOEFXPOJOH
t%FQSFNJFBBOWSBBHJTBMMFFOHFMEJHTBNFONFUFFOLPQJFWBOBMMF
aankoopfacturen (geen oﬀerte, leveringsbon, kasticket of proGPSNBGBDUVVS 
t"MMFFOOBJTPMBUJFWBOEJSFDUPGJOEJSFDUWFSXBSNEFSVJNUFTLPNUJO
aanmerking.
Voorwaarden dak- of zoldervloerisolatie
t%F3EXBBSEFWBOEFEBLPG[PMEFSWMPFSJTPMBUJFNPFUNJOJNVN 
N¤,8CFESBHFO%BUNBHJONFFSEFSFMBHFOHFQMBBUTUXPSEFO
t%FQSFNJFJTHFMEJHWPPSEBLJTPMBUJFPGWPPS[PMEFSWMPFSJTPMBUJF OJFU
WPPSCFJEF
t"MMFFOOBJTPMBUJFWBOFFOCFTUBBOEEBLLPNUJOBBONFSLJOHPGIFU
BBOCSFOHFOWBOJTPMBUJFCJKFFOWPMMFEJHFEBLWFSOJFVXJOH
t#JKJTPMBUJFWBOFFOIFMMFOEEBLNPFUFSPPLFFOEBNQTDIFSNBBO
XF[JH[JKOMBOHTEFCJOOFO[JKEFWBOEFXPOJOH
t;PMEFSWMPFSJTPMBUJFXPSEUBMMFFOBMTEBLJTPMBUJFCFTDIPVXEXBOOFFS
het de vloer van een onverwarmde zolder betreft.

Voorwaarden spouwmuur- of buitenmuurisolatie
t%F 3EXBBSEF WBO EF CVJUFONVVSJTPMBUJF NPFU NJOJNVN  
N¤,8CFESBHFO
t&OLFMOBJTPMBUJFBBOEFCVJUFOLBOUWBOFFOBMCFTUBBOEFCVJUFO
NVVSXPSEUBBOWBBSE
t%F MBNCEBXBBSEF WBO EF TQPVXNVVSJTPMBUJF NBH IPPHTUFOT
 8N,CFESBHFO
t%FTQPVXIFFGUFFONJOJNBMFCSFFEUFWBODN
t%FWPMMFEJHFTQPVXCSFFEUFXPSEUPQHFWVMENFUJTPMBUJFNBUFSJBBM
t&OLFMOBJTPMBUJFWBOCFTUBBOEFTQPVXNVSFOLPNUJOBBONFSLJOH
t4QPVXNVSFOEJFBMHFEFFMUFMJKLWPPS[JFO[JKOWBOTQPVXNVVSJTPMB
tie komen niet in aanmerking.

Samenaankoop spouw- en
buitenmuurisolatie
De samenaankoop loopt over heel het jaar 2015. Begin februari 2015
zijn er op verschillende plaatsen in het arrondissement Leuven infoavonden. Daar krijgt u alle informatie over muurisolatie en zijn de
weerhouden aannemers aanwezig om u te woord te staan en eventueel
een afspraak voor plaatsbezoek vast te leggen.
Infoavonden Samenaankoop muurisolatie
3 februari 2015 Tienen
CC De Kruisboog
5 februari 2015 Haacht
($%FO#SFVHIFM
9 februari 2015 Kortenaken
($#FSHFOEBM
10 februari 2015 Scherpenheuvel- ($%FO&HHFS
Zichem
11 februari 2015 Bierbeek
CC De Borre
12 februari 2015 Tervuren
Adm. Centrum Zevenster
17 februari 2015 Leuven
Tweebronnen

Infosessies isolatie
In de loop van 2015 zullen er in Kortenberg drie infoavonden georganiseerd worden over:
tJTPMFSFOWBOIFMMFOEFFOQMBUUFEBLFO
tJTPMFSFOWBOCFTUBBOEFNVSFO
tJTPMFSFOWBOCFTUBBOEFWMPFSFO
De concrete data zullen tijdig bekendgemaakt worden.
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Overzicht andere premies
t/FUCFIFFSEFS &BOEJT
t'3(&MFOJOH
t8POFO7MBBOEFSFOSFOPWBUJFQSFNJFPGWFSCFUFSJOHTQSFNJF

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze premies, neem dan
DPOUBDUPQNFU(SFFU#PFTWBOIFUXPPOMPLFU;JKIFFGUFMLFXPFOTEBH
spreekuur in het Administratief Centrum van 9 tot 12 u. en van 13 tot
16 u.

Aanvraagformulieren zijn terug te vinden op:
www.eandis.be
www.wonenvlaanderen.be

RENOVATIEPREMIE
Op 1 december 2014 wordt de Vlaamse renovatiepremie omgezet in
een belastingvermindering. Het bedrag en de voorwaarden veranderen
niet, de wijze van aanvragen en uitbetaling wel.
Vanaf de zomer van 2015 kunt u een aanvraag indienen. Bij goedkeuring krijgt u een attest om bij uw aangifte in 2016 te voegen. De belastingvermindering wordt dan in 3 schijven toegekend over een periode
van 3 jaar.
Wie (bijna) geen personenbelasting betaalt, krijgt de premie via een
belastingkrediet.
Tussen 1 december en de zomer van 2015 kunt u geen aanvraag indienen, maar is er een overgangsmaatregel voorzien.
Wie komt in aanmerking ?
6CFOUFJHFOBBSWBOEFXPOJOHXBBSVXPPOUFOIFCUHFFOBOEFSF
woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik en uw netto
gezamenlijk inkomen 2011 bedraagt niet meer dan:
tFVSPWPPSBMMFFOTUBBOEFO[POEFSQFSTPPOUFOMBTUF
tFVSPWPPSBMMFFOTUBBOEFONFUÏÏOQFSTPPOUFOMBTUF UFWFShogen met 3.250 euro per persoon ten laste vanaf de tweede
tFVSPWPPSHFIVXEFOFOXFUUFMJKLPGGFJUFMJKLTBNFOXPOFOden, te verhogen met 3.250 euro per persoon ten laste
6WFSIVVSUVXXPOJOHBBOFFOTPDJBBMWFSIVVSLBOUPPS6XJOLPNFO
maakt dan niet uit.

Welke woningen ?
De woning moet minstens 25 jaar oud zijn.
Welke werken ?
6XNPFUHFMEJHFGBDUVSFOLVOOFOWPPSMFHHFOWBOBMVXJOHFCSBDIUF
XFSLFOWPPSNJOJNVNFVSP FYDMVTJFG#586NBHEFXFSLFO
zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een aannemer.
Er zijn 8 categorieën van werken. Voor elke categorie is er tevens een
maximaal bedrag exclusief btw waarvoor er facturen aanvaard kunnen
worden.
Het gaat om volgende categorieën en maxima:
t'VOEFSJOHFOFONVSFOGBDUVSFOWPPSNBYJNVNFVSP
t%SBBHWMPFSFOGBDUVSFOWPPSNBYJNVNFVSP
t%BLFOGBDUVSFOWPPSNBYJNVNFVSP
t#VJUFOTDISJKOXFSLGBDUVSFOWPPSNBYJNVNFVSP
t$FOUSBMFWFSXBSNJOHGBDUVSFOWPPSNBYJNVNFVSP
t&MFLUSJDJUFJUGBDUVSFOWPPSNBYJNVNFVSP
t4BOJUBJSFJOTUBMMBUJFTGBDUVSFOWPPSNBYJNVNFVSP
t5SBQQFOGBDUVSFOWPPSNBYJNVNFVSP
Contacteer voor meer informatie het Woonloket van Woonwijzer of surf
naar www.wonenvlaanderen.be.
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BRANDVEILIGHEID: VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!
Veel mensen besteden nog te weinig aandacht aan brandveiligheid.
Nochtans is onvoorzichtigheid vaak de oorzaak van brand. Daarom
volgt u best volgende tips:
t*OVXLFVLFOJTIFUCFMBOHSJKLPNOPPJUQPUUFOFOQBOOFOPQIFU
vuur achter te laten, verpakkingen niet op het fornuis te laten slingeren en apparaten steeds uit te zetten na gebruik.
t*OEFXPPOLBNFSNPFUVHFOPFHBGTUBOEWPPS[JFOUVTTFOWFSMJDIUJOH
FOCSBOECBSFNBUFSJBMFO(FCSVJL[PXFJOJHNPHFMJKLFMFLUSJTDIFWFS
deeldozen. Wees voorzichtig met kaarsen: plaats deze steeds in een
kaarsenhouder en doof ze als u als laatste de kamer verlaat.
t*OEFLFMEFSPGEFCFSHJOHCFTUFFEUVCFTUFYUSBBBOEBDIUBBODIF
mische producten. Deze kunnen met elkaar reageren. Een slecht
onderhouden verwarmingsketel kan ook brand veroorzaken. De wet
verplicht u om jaarlijks een onderhoud te laten doen van een
mazoutketel. Voor een gasketel is dat om de twee jaar.
t)FUMJKLUFWJEFOUEBUSPLFOJOCFEVJUEFOCP[FJT NBBSUPDIJTEJUOPH
steeds een gekende oorzaak van brand.
t&MFLUSJTDIFUPFTUFMMFOEJFCMJKWFOBBOTUBBOLVOOFOPWFSWFSIJUUFOFO
verbruiken nutteloos veel energie. Schakel deze liever uit na gebruik.

Deze tips zijn natuurlijk gratis maar als u wilt investeren in brandpreventie kunt u tot 30% van uw investering terugkrijgen via belastingvermindering, met een maximum van 760 euro. Bovendien kunt u beroep
doen op de expertise van een brandpreventieadviseur, die gratis bij u
aan huis komt. Zo’n huisbezoek vraagt u aan bij de plaatselijke brandweerpost, op telefoonnummer 02 711 20 20 of via info@brandweerzaventem.be.
Nuttige investeringen zijn in de eerste plaats rookmelders. Deze plaatst
u best op elke verdieping in de trappenhal. Belangrijk is wel om ze
maandelijks te testen en de batterijen tijdig te vervangen. Ook brandwerende deuren, branddekens en blustoestellen zijn nuttig in de strijd
tegen brand en kunnen ﬁscaal voordeel opleveren. Vraag uw plaatser
om een ﬁscaal attest.
Als het ondanks alles toch fout loopt, moet u weten hoe u buiten kunt
HFSBLFOJOHFWBMWBOCSBOE(BEBBSPNTBNFONFUBMVXNFEFCFXP
ners rond de tafel zitten om een ontsnappingsplan op te stellen. Dat
kost maar een paar minuutjes, maar kan wel levens redden!

Mobiliteit
NIEUW NATIONAAL VERVOERSPLAN NMBS
Naar aanleiding van het nieuw nationaal vervoersplan van de NMBS dat op zondag 14 december
in voege treedt, zullen tijdens de ochtend- en avondspits nog maar twee treinen per uur de stopplaatsen Kortenberg en Erps-Kwerps aandoen. De nieuwe dienstregeling kunt u raadplegen op
XXXONCTCF 3FJTQMBOOFS 6LVOUPQEFXFCTUFLWBOEF/.#4PPLEF/.#4BQQEPXOMPB
den, die compatibel is met alle smartphones.
%FOJFVXFSFHFMJOHESVJTUJOUFHFOEFQMBOOFOVJUIFU(&/ (FXFTUFMJKL&YQSFT/FUXFSL XBBSJO
er vier treinen per uur moeten rijden vanuit Kortenberg naar Brussel. Het gemeentebestuur heeft
aan de NMBS gevraagd om het vervoersplan in die zin aan te passen.
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PMDZAK GOEDKOPER VANAF 1 JANUARI 2015

Vanaf 1 januari 2015 kost een rol PMD-zakken 3 euro in plaats van 5 euro. Dit betekent een
prijsverlaging van 10 cent per zak. De prijsdaling is volledig in het voordeel van de inwoners, die zo beloond worden voor hun goede pmd-sorteerprestaties. De prijsverlaging is
mogelijk dankzij een extra tegemoetkoming van Fost Plus voor de inzameling en verwerking van het PMD-afval.
De PMD-zakken blijven in 2015 dezelfde, enkel de prijs verandert. Reeds aangekochte
zakken tegen het tarief van 0,25 euro worden niet geruild of teruggenomen. Wie volop van
de prijsverlaging wenst te genieten, haalt dus best geen grote voorraad PMD-zakken meer
in huis in 2014. PMD-rollen tegen 3 euro kunt u vanaf 1 januari 2015 aankopen via de
gekende kanalen.
Opgelet! Enkel PDM-zakken met EcoWerf-logo zijn toegelaten om uw PMD aan te bieden.
Andere zakken krijgen een rode sticker en neemt EcoWerf niet mee.

PLASTIC IN DE PMDZAK OF NIET?
Het sorteren van plastic afval is vaak een probleem. Want wat mag nu
wel en wat niet in de PMD-zak? En wat met de rest van het plastic
afval?
Waarom niet alle plasticverpakkingen in de blauwe zak?
Of een plasticsoort al dan niet gerecycleerd wordt, hangt af van in hoeverre recycleren economisch haalbaar is. Onder andere de ingezamelde
hoeveelheid en hoe gemakkelijk het is om een bepaalde soort te recycleren spelen daarbij een rol.
Plastic ﬂessen en ﬂacons zijn dankzij de grote beschikbare hoeveelheden, de gemakkelijkheidsgraad om dit materiaal te recycleren en de
homogeniteit van de samenstelling goed in te zamelen en te recycleren.
Plasticverpakkingen zoals botervlootjes, plastic zakken, folies en andere
plastic voorwerpen mogen niet in de PMD-zak omdat ze gemaakt
worden in andere soorten plastic die niet samen met PET-ﬂessen en
ﬂacons recycleerbaar zijn. Mechanisch kunnen deze plastics ook niet
gescheiden worden van andere PMD-fracties en voor de sorteerders aan
de lopende band is het niet mogelijk om op zicht de juiste van de foute
plastics te sorteren.

De verschillende soorten plastic
t-PXEFOTJUZQPMZFUIZMFFO 1& UBTTFO WFSQBLLJOHFO FNNFST 
speelgoed, …
t)JHIEFOTJUZQPMZFUIZMFFO )%1& QMBTUJD[BLLFO nFTTFOWBO
shampoo en afwasmiddel, speelgoed, onderdelen van auto’s
en computers, …
t1PMZFUIFFOUFSFGUBMBBU 1&5 QFUnFTTFOFOBOEFSF
verpakkingen van voedingsmiddelen, verpakking voor
cosmetica, vloeibare zepen, schoonmaakmiddelen, …
t1PMZQSPQFFO 11 CMPFNQPUKFT UVJONFVCFMT 
margarinekuipjes, …
t1PMZTUZSFFO 14 XFHXFSQTFSWJFT LMFEJOHIBOHFST 
yoghurtpotjes, cd-doosjes, …
t1PMZWJOZMDIMPSJEF 17$ LBOUPPSBSUJLFMFO UVJOTMBOH 
elektriciteitsbuizen, regenkleding, …
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Wat gebeurt er met het PMD?
Het ingezamelde PMD-afval wordt afgevoerd naar een sorteerinstallatie. Daar worden de verschillende fracties gesorteerd. Dat gebeurt
zowel met de hand als mechanisch. Via een transportband gaat alles
naar een trommelzeef. Die zorgt voor een eerste sortering naar grootte.
Magneten halen het staal uit het PMD. Aluminium wordt gescheiden
via een wervelstroomscheider. PET-ﬂessen en ﬂacons worden met de
hand uitgesorteerd. De gesorteerde materialen worden in balen geperst
En wat moet er gebeuren met de rest van het plastic afval?
Met het meeste plastic afval kunt u terecht op het containerpark
van Kortenberg zodat het kan gerecycleerd worden. Dat is beter
dan het bij huisvuil of grof restafval te gooien want dan wordt het
verbrand, hetzij rechtstreeks, hetzij nadat het tot energiepellets is
verwerkt.
Wat hoort thuis in de container ‘harde plastics’ op het containerpark?
WEL
Tuinstoelen, -tafels en –banken, plastic speelgoed, kapotte emmers
zonder hengsel, pvc bouwmaterialen (elektriciteitsbuizen, raam- en
deurproﬁelen, rolluiken, dakgoten, sanitaire buizen, wand- en plafondbekleding,…), plastic platen, harde plastic bakken, plastic
kleerhangers, wasmanden, bloempotten en plantentrays, …
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en afgevoerd naar recyclagebedrijven. Die maken er nieuwe grondstoffen en producten van.
6JU1&5nFTTFOXPSEFOPOEFSNFFSOJFVXFnFTTFOHFNBBLU QPMZFTUFS
textielvezels om kleding te maken (truien, T-shirts, …), maar ook
matrasvullingen, tapijten, enzovoort. Van gerecycleerde ﬂacons worden
opbergbakken, leidingen, kabelgoten, buizen voor industriële toepassingen, kunststof tuinmeubelen, enzovoort … gemaakt.
korrels. Deze korrels dienen uiteindelijk als secundaire grondstof voor
het maken van nieuwe producten uit harde plastic.
Wat hoort thuis in de container ‘zachte plastics’ (folies) op
het containerpark?
WEL
Niet-vervuilde zuivere doorzichtige en gekleurde folies: verpakkingsfolie zoals rond wc-papier en keukenpapier, winkelzakken, krimpfolie
zoals de verzamelverpakking rond drankﬂessen en -blikjes, krimpfolie rond paletten, zakken van zavel, grond, potgrond, baksteenfolies,
verpakkingsafval rond isolatiemateriaal, plastic wikkels rond kranten
of tijdschriften, plastic rond sigarettenpakjes en tabak, …

NIET
Tuinslang, golfplaten, polyester ligbaden, afdekzeilen, roomijsdozen,
yoghurtpotjes, botervlootjes, fruit- en groentebakjes, ringmappen,
schoenen, handtassen, placemats, blisters zoals van kauwgom en
NFEJDBUJF WPFUCBMMFO UPFTUFMMFOPQFMFLUSJDJUFJUPGCBUUFSJKFO ,(" y

NIET
Landbouwfolie, tuinbouwfolie, vijverfolie, folies van verfwerken,
folies met karton, folies met bloed, folies die rechtstreeks in contact
komen met voedingswaren (vlees, gevogelte, (verse) groenten, zuivelproducten, …), blisters zoals van kauwgom en medicatie, plastic
zakken van aardappelen, chipszakjes, diepvrieszakjes, plastic zwembaden, zwembandjes, zwembadspeelgoed, bad- en douchemutsen,
QMBTUJDUBGFMMBLFOT SFHFOKBTTFO EFL[FJMFO ,(" y

Na inzameling worden de harde plastics nog verder uitgesorteerd
volgens soort. Na sortering wordt het plastic gegranuleerd tot

Na inzameling worden de folies gebruikt als grondstof voor nieuwe
folies zoals bijvoorbeeld huisvuilzakken.

MILIEUVRIENDELIJKE KERSTBOOM
Hoe zit dat nu met die kerstboom? Kiest u voor een echte kerstboom of
voor een namaakexemplaar? Wat is het milieuvriendelijkst?
Onderzoek heeft aangetoond dat, zelfs als een kunstkerstboom tien jaar
gebruikt zou worden, een echte kerstboom milieuvriendelijker is aangezien de productie en het transport van kunstkerstbomen vijf keer
meer energie vragen dan van ‘echte’ kerstbomen.
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ENERGIEJACHT: U BEPAALT WAT U BETAALT!
Stijgende energiefacturen? Dreigende stroompannes?
Een gemiddeld gezin betaalt per jaar 3.684 euro aan energie. Toch blijft
de energiefactuur een grote onbekende voor de gemiddelde Vlaming.
Slechts een vijfde van de gezinnen weet hoe hoog het verbruik is. De
IFMGUIFFGUHFFOFOLFMFJOEJDBUJF6XFOFSHJFWFSCSVJLIFCUVOPDIUBOT
voor een groot stuk zelf in de hand.
Besparen zonder investeren
Om energie te besparen, hoeft u geen zware investeringen te doen. Een
eerste belangrijke stap is het bijhouden van uw energieverbruik.
Zo raakt u zich al snel bewust van het volume dat u verbruikt en kweekt u
al snel een ‘energiereﬂex’ waardoor u haast automatisch gaat besparen.
Benieuwd hoe u dit kunt doen? Doe dan mee aan Energiejacht van
1 december 2014 tot 31 maart 2015. Bij de vorige campagne
bespaarden de energiejagers gemiddeld 9,24 %, goed voor gemiddeld 140 euro.
Meedoen is kinderspel
Neem uw vorige afrekening van uw energieleverancier er eens bij.
Zin om daarvan 10 % in uw eigen zak te steken? Registreer u op
www.energiejacht.be en voer uw gegevens in. Die hebben we
nodig om uw besparing te berekenen. Deelname is trouwens helemaal
gratis. Via de wekelijkse nieuwsbrief met concrete tips, inspirerende
getuigenissen en interessante info blijft u op de hoogte.
Via de handige rekentool op de website van de Energiejacht
(www.energiejacht.be) kunt u uw meterstanden van gas, elektriciteit en
water op de voet volgen en krijgt u een perfect zicht op uw energieverbruik

GEMEENTEBESTUUR

en uw energiekosten. Ook kunt u er uw verbruik vergelijken met het Vlaamse
gemiddelde en met een verbruiksperiode uit het verleden.
In de Energiejacht kunt u ook energiegroepen vormen om samen met
familie, vrienden, buren, collega’s of mensen uit uw vereniging of club
FOFSHJFUFCFTQBSFO(SPFQFOLVOOFOEFIVMQJOSPFQFOWBOFFOFOFSHJFmeester. Dat is iemand uit de groep die een gratis opleiding krijgt aangeboden om deelnemers te helpen bij het energiesparen. Energiegroepen
boeken meestal betere resultaten dan individuele deelnemers. Een reden
te meer dus om een groep te vormen en aan de slag te gaan.
Ook als u geen internetaansluiting hebt, kunt u meedoen. De energiemeester vult dan samen met u uw meterstanden in op een meterkaart
en voert ze achteraf in om uw besparing te berekenen.
Op www.energiejacht.be vindt u de nodige informatie over
de actie. Toch nog een vraag? Bel naar 02 282 17 33 of mail naar
info@energiejacht.be.

WINTERWEER: WAT MET DE AFVALINZAMELING?

Inzameling aan huis
Bij winterse toestanden is het voor de vuilniswagen soms onmogelijk
om het afval huis aan huis in te zamelen. Als bij winterweer (sneeuw,
ijs) uw afval niet werd opgehaald op de vastgelegde dag, bied dan uw
afval terug aan bij de volgende inzameling. Werd uw grijze container
niet geledigd omwille van het winterweer en is hij vol? Dan kunt u
uitzonderlijk bij de eerstvolgende inzameling een of meerdere extra
[BLLFOOBBTUVXDPOUBJOFSQMBBUTFO6IPFGUEJUOJFUWPPSBGUFNFMEFO
aan EcoWerf (DifTar). Let er op dat elke extra zak ook in de container
QBTU;PLBOEFMBEFSVXBGWBMXFHFO6CFUBBMUNBBSWPPSBBOCJFding. Deze procedure geldt enkel indien bij winterweer het
afval om veiligheidsredenen niet werd ingezameld!
Indien er, in samenspraak met de gemeente, een extra inzameling
georganiseerd wordt, dan zal dit via verschillende kanalen gecommuniceerd worden. Hou bij winterweer de website van EcoWerf en van de
gemeente in het oog, lees er de elektronische nieuwsbrief van de

gemeente op na of bel voor meer info de groene lijn van EcoWerf:
0800 97 0 97.
Antivriestips
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat de containerinhoud
vastvriest en bij de lediging in de container blijft steken. Enkele tips om
dit te voorkomen:
t1MBBUTVXBGWBMQBTTPDIUFOETUFHFOVCVJUFO JOQMBBUTWBOEFBWPOE
voordien. Zo voorkomt u dat de inhoud van de container vastvriest.
t#FXBBSVXBGWBMDPOUBJOFSCJOOFO CJKWPPSCFFMEJOEFHBSBHF PGPQ
een windluwe plaats.
t(FCSVJLCJKWSJFTXFFSMBBHKFTLSBOUFOQBQJFSJOEFHGUDPOUBJOFS MBBU
vochtig keukenafval eerst even drogen en maak het materiaal los
met een lang voorwerp de ochtend van de lediging.
Meer info: www.ecowerf.be of het gratis nummer 0800 97 0 97
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PESTICIDEN?
OOK DE GEMEENTE DOET HET VANAF JANUARI 2015 ZONDER

Onkruidverdelgers, rattenvergif, insecticiden, … Deze chemische bestrijdingsmiddelen, ook wel pesticiden genoemd, kunnen een plaag eﬀectief bestrijden maar ze zijn ook schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Ze doden immers vaak niet alleen het onkruid of de plaag zelf,
maar ook onschadelijke planten, insecten en andere organismen die wél nuttig kunnen zijn. Ze dringen in de bodem en tasten het grondwater
aan. Of vloeien mee met het regenwater naar de riolen en in waterlopen.
Vanaf 1 januari 2015 mogen steden en gemeenten volgens het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ geen vervuilende pesticiden meer
gebruiken voor het beheer van hun parken, bermen, straten, enzovoort.
De gemeente Kortenberg schakelt vanaf 1 januari 2015 dan ook over op alternatieve bestrijdingsmethoden om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen. De gemeente zal gebruik maken van volgende methoden:
t0OLSVJE[BMXPSEFOCFTUSFEFONFUIFUFMVDIU IFFUXBUFS TUPPN PGEPPSIFUXFHUFCSBOEFOy
t*OXPSEUPPLFFOLMFJOFWFFHXBHFOBBOHFLPDIU%PPSNFFSUFCPSTUFMFOXPSEUPOUTUBBOEPOLSVJETOFMMFSWFSXJKEFSEWBOEFCPEFN%F
veegwagen zal worden uitgerust met een onkruidborstel om zo op een aantal plaatsen het opschietend onkruid tussen de boordstenen en
HPUFOUFLVOOFOXFHIBMFO
t%FLFSLIPWFOFOQMBOUWBLLFO[VMMFOXPSEFOBBOHFQBTU XBBSEPPSFSNJOEFSPOLSVJELBOVJULPNFO
t#JKEFBBOMFHWBOOJFVXFXFHFOJTFOQMBOUWBLLFO[BMXPSEFOSFLFOJOHHFIPVEFONFUEFHFNBLLFMJKLFCFTUSJKEJOHWBOPOLSVJE
t*OXPSEUEFBBOLPPQWBOFFOHSPUFWFFHXBHFOHFQMBOE
t+BBSMJKLT[VMMFOEFHFCSVJLUFNFUIPEFOXPSEFOHFÑWBMVFFSEFO[VMMFOFWFOUVFMFBBOQBTTJOHFOXPSEFOEPPSHFWPFSE
8FMMJDIU[VMMFOEF[FNBBUSFHFMFONJOEFSFöDJÑOU[JKOEBOXBUVBMTJOXPOFSUPUOPHUPFHFXPPOCFOU8F[VMMFONFU[JKOBMMFOEBOPPLJOEF
toekomst moeten wennen aan het feit dat het straatbeeld wat ‘groener’ zal ogen.

En wat betekent het decreet voor u?
De nieuwe regels gelden ook voor scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen en kinderdag-verblijven, voor private sport- en recreatieterreinen,
maar ook op uw trottoir is het gebruik van pesticiden vanaf 1 januari 2015 verboden.
Om te voorkomen dat er onkruid op de stoep voor uw deur groeit, kunt u deze regelmatig borstelen zodat u opgehoopt vuil en dus de voedingsbodem voor onkruid verwijdert. Staat er toch onkruid, dan kunt u dit uittrekken of met een onkruidborstel verwijderen.
Meer tips: www.zonderisgezonder.be en www.ecologischlogisch.be
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Welzijn
INFOAVOND: DE KRACHT VAN SLAAP
GEMEENTEBESTUUR

Zorg goed voor uzelf

Een goede nachtrust is van groot belang voor ons algemeen welzijn. Als
we slapen, laden we onze batterijen op, waardoor we ’s ochtends vol
energie aan de nieuwe dag kunnen beginnen.
Een verstoorde slaap kan onze levenskwaliteit aanzienlijk aantasten.
Concentratiemoeilijkheden, prikkelbaarheid, vermoeidheid en een gebrek
aan energie zijn slechts enkele gevolgen van een slechte nachtrust.
Tijdens deze infoavond wordt eerst stilgestaan bij de ‘normale’ slaap en
krijgt u een overzicht van de verschillende slaapstoornissen. Vervolgens
wordt uitgebreid ‘slapeloosheid’ besproken, de meest voorkomende
slaapstoornis.

De lezing wordt verzorgd door Annelore Roose, klinisch psychologe,
6OJWFSTJUBJS$FOUSVNWPPS4MBBQ8BBLTUPPSOJTTFO

Naast uitleg over de verschillende behandelmogelijkheden, de voor- en
nadelen van slaapmedicatie, krijgt u handvaten aangereikt voor een
gezonde slaaphygiëne: bedrestrictie, anti-paniekstrategieën, relaxatieoefeningen, …

Woensdag 3 december om 20 u.
OC Berkenhof
€ 3 – een drankje wordt u aangeboden tijdens deze infoavond
Info en inschrijvingen: welzijn@kortenberg.be of 02 755 22 86

Drugs- en alcoholpreventie
VEILIG EN GEZOND FEESTEN

Tips van de drugs- en alcoholpreventiedienst
De eindejaarsperiode breekt weer aan, met kerstmarkten, nieuwjaarsrecepties en allerhande andere leuke gelegenheden. Doorgaans gaat dit
gepaard met een glaasje bubbels. Toch is het goed om uw alcoholgebruik in de gaten te houden en na te denken over uw vervoer naar huis.
Hierbij enkele tips om 2014 mooi af te ronden en 2015 goed en veilig
in te zetten.
Bent u met de auto en drinkt u graag alcohol? Bedenk dan dat het rijden
onder invloed van alcohol of drugs geen goed idee is. Vanaf één glas
alcohol is uw rijgedrag reeds beïnvloed. Tussen het vieren door is het
verfrissend om regelmatig water te drinken. Ook kunt u bijvoorbeeld
eens een rondje overslaan. Wees u bewust van het aantal glazen alcohol dat u drinkt en beperk zo hoeveel u drinkt. Bespreek vooraf met uw
WSJFOEFOXJF#PCJT#FOUV[FMG#PC (PFEFLFV[F%BUXPSEUHFBQprecieerd door uw omgeving en u bent de dag erna fris en katerloos. Is
er geen Bob en drinkt u zelf iets? Plan uw thuiskomst met een ander

vervoersmiddel. De ﬁets, bus of te
voet zijn zeker opties. Ook is het
een goed idee om het telefoonnummer van een taxibedrijf in uw
gsm te bewaren. Zo kunt u hierop steeds beroep doen. Organiseert u
zelf een feestje? Denk dan ook eens aan alcoholvrije cava of een ander
feestelijk drankje zonder alcohol. Eens zo lekker en u geraakt de controle niet kwijt.
Nog vragen over alcohol of andere drugs? Contacteer de drugs- en alcoholpreventiedienst via drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of op
het nummer 016 26 94 37
Ook via de facebookpagina ‘drugs- en alcoholpreventie Haacht –
Keerbergen – Kortenberg’ kunt u de drugs- en alcoholpreventiedienst
volgen.
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OCMW
VERWARMINGSTOELAGE
Het sociaal verwarmingsfonds biedt steun wanneer u uw verwarmingsfactuur moeilijk kunt betalen. Het bedrag van de toelage hangt
af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe men
behoort. Per jaar en per huishouden kan er een verwarmingstoelage
gegeven worden tussen 14 cent en 20 cent per liter, voor maximum
1.500 liter brandstof/jaar.
Wanneer kunt u er recht op hebben?
t"MTVSFDIUIFCUPQFFOWFSIPPHEFUFHFNPFULPNJOHWBO[JFLUFFO
invaliditeitsverzekering en/of
tXBOOFFSVCFTDIJLUPWFSFFOMBBHJOLPNFO NFFSJOGPIJFSPWFSCJKIFU
OCMW) en/of

tXBOOFFSVEPPSFFODPMMFDUJFWFTDIVMEFOSFHFMJOHPGTDIVMECFNJEEF
ling uw factuur niet kunt betalen.
Waar en wanneer kunt u een verwarmingstoelage aanvragen?
Bij het OCMW binnen 60 dagen na levering.
Wat moet u meebrengen?
Identiteitskaart, leveringsfactuur, aanslagbiljet personenbelasting, vignet
van het ziekenfonds.
Meer info
OCMW Kortenberg, 02 755 23 20, De Walsplein 30, Kortenberg

Lokaal Dienstencentrum
GEMEENTELIJKE MANTELZORGONDERSTEUNING
Naast de Vlaamse mantelzorgpremie betaalt de gemeente al enkele
jaren een mantelzorgpremie aan mantelzorgers. De gemeentelijke
mantelzorgpremie wordt, als blijk van erkenning voor hun inzet, gegeven aan mantelzorgers die vrijwillig en onbezoldigd hulpbehoevende
personen of gezinnen, gedomicilieerd in Kortenberg, thuis verzorgen.
De toelage bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald
aan de mantelzorger.
In het meerjarenbeleidsplan van de gemeente en het OCMW heeft het
bestuur ervoor gekozen om de organisatie van de gemeentelijke mantelzorgpremie over te dragen aan het OCMW. Het OCMW wenst naast een
geldelijke mantelzorgpremie ook een degelijke mantelzorgondersteuning
uit te bouwen. Mantelzorgers kunnen er bij deskundigen terecht met al
hun individuele vragen in verband met mantel- en thuiszorg. Daarnaast
wil het Lokaal Dienstencentrum jaarlijks enkele samenkomsten organiseren waar er enerzijds informatie rond allerhande thema’s zal gegeven
worden en waar anderzijds de mantelzorger zelf zijn eigen verhaal kan
brengen. Begin 2015 zult u hierover meer vernemen.
Basisvoorwaarden voor de gemeentelijke mantelzorgpremie
De zorgbehoevende is ouder dan 21 jaar en woont in Kortenberg. De
zorgbehoevendheid wordt aangetoond door een positieve beslissing
van de Vlaamse mantelzorgpremie. Een mantelzorger kan aan twee
zorgbehoevenden hulp bieden. Beide zorgbehoevenden moeten dan
een aanvraag indienen voor de premie. Twee zorgbehoevenden kunnen
voor elkaar geen mantelzorger zijn.

Een aanvraag indienen
6LVOUEFHFNFFOUFMJKLF[PSHQSFNJFIFUIFMFKBBSEPPSBBOWSBHFOJOIFU
Lokaal Dienstencentrum van het OCMW. De zorgbehoevende of de persoon die hem/haar wettelijk of gewoonlijk vertegenwoordigt dient een
ondertekend aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te verkrijgen in het Lokaal Dienstencentrum of op www.kortenberg.be (Sociaal
Huis/Mantelzorgpremie).
Bij de eerste aanvraag moet een kopie gevoegd worden van de toekenning van de zorgvergoeding door de Vlaamse Zorgverzekering. Hebt
u nog geen tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering, dan
moet u deze eerst aanvragen. Alle info hierover kunt u vragen bij uw
mutualiteit of in het Lokaal Dienstencentrum. Meer info over de
Vlaamse Zorgpremie vindt u ook op www.vlaamsezorgkas.be.
Een uitbetaling aanvragen
In de loop van de maand december bezorgt het Lokaal Dienstencentrum
aan elke zorgbehoevende een uitnodiging tot verlenging van de aanvraag.
Hierbij worden eveneens de volgende zaken opgevraagd:
tFFOBDUVBMJTFSJOHWBOEFQFSTPPOMJKLFHFHFWFOT
tFFOLPQJFWBOFFOSFLFOJOHVJUUSFLTFMWBOEFNBBOEEFDFNCFSNFU
EFVJUCFUBMJOHWBOEF[PSHWFSHPFEJOHWJBEF[PSHLBT
tFFOBUUFTUEBUXPSEUBGHFMFWFSEEPPSEF[PSHLBT
Deze documenten moet de aanvrager vóór 31 januari terugsturen,
anders wordt de aanvrager niet langer beschouwd als geïnteresseerd en
wordt de mantelzorgpremie van het voorbije jaar niet uitbetaald.
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OPSTART BEZOEKERSPROJECT BIJ 90PLUSSERS IN DE GEMEENTE
Vanaf januari 2015 start het Lokaal Dienstencentrum van OCMW
Kortenberg met huisbezoeken aan 90-plussers in de gemeente.
Alle 90-plussers zullen, in de maand van hun verjaardag, een vrijXJMMJHFS BBO EF EFVS LSJKHFO NFU FFO LMFJOF BUUFOUJF 6 POUWBOHU
eerst een brief van het Lokaal Dienstencentrum waarin dit bezoek
en de naam van de vrijwilliger worden aangekondigd.
Het bestuur heeft zich voorgenomen om ervoor te zorgen dat alle
senioren in onze gemeente op een kwaliteitsvolle manier zo lang
mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Het is
belangrijk dat u de (sociale) dienstverlening kunt gebruiken
waarop u recht hebt. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet
altijd. Er zijn helaas nog veel senioren die voordelen, premies,
tegemoetkomingen en hulpverlening mislopen omdat ze niet

weten dat ze bestaan. Met dit bezoekersproject wil het Lokaal
Dienstencentrum ervoor zorgen dat u uw rechten kent en die ook
gebruikt. Daarnaast wil het er mee voor zorgen dat u als senior
minder kans loopt op vereenzaming en sociaal isolement.
De vrijwilliger zal u tijdens zijn bezoek de nodige info bezorgen
over waar u terecht kunt indien u een beetje hulp wilt inroepen, en
uw hulpvragen overmaken aan het Lokaal Dienstencentrum. Dat
zal u vervolgens op deskundige wijze begeleiden naar de gepaste
dienstverlening of naar het verenigingsleven.
Wenst u meer info over dit project, dan kunt u contact opnemen
NFU(FFSU(FWFST DFOUSVNMFJEFSWBOIFU-PLBBM%JFOTUFODFOUSVN
0491 996 224 of dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

Politie
11/12/2014: NATIONALE DAG TEGEN WONINGINBRAKEN
Wist u dat er in België meer dan 200 keer per dag wordt
ingebroken in een woning? Hoog tijd om inbrekers een
halt toe te roepen. Daarom vindt op donderdag 11
december in heel België de actiedag ‘1dagniet’ plaats.
Met deze actie willen de overheden samen met de burgers de handen in elkaar slaan, zodat er die dag geen
enkele inbraak plaatsvindt. Deze actiedag kan niet
slagen zonder uw hulp! Elke bijdrage, hoe klein ook, is van
belang.
6LVOUVXTUFFOUKFCJKESBHFOEPPSCJKWPPSCFFME
tFFOXBOEFMJOHJOVXCVVSUUFNBLFOXBBSCJKVFYUSBBBOEBDIUIFCU
WPPSWFSEBDIUFTJUVBUJFT
tNFUVXmFUTPGKPHDMVCBGUFTQSFLFOPNFFOFYUSBUPFSUKFUFEPFO
EJFEBH
tWPPSIFUWFSMBUFOWBOEFXPOJOHFOWPPSIFUTMBQFOHBBO FYUSBUF
DPOUSPMFSFOPGBMVXSBNFOFOEFVSFOHPFEBGHFTMPUFO[JKO
tEFQPTUFSUFEPXOMPBEFOPQEFXFCTJUFXXXEBHOJFUCFFOEF[F
BBOVXWPPSSVJUUFIBOHFO
tWFSEBDIUFTJUVBUJFTPONJEEFMMJKLUFNFMEFOBBOEFQPMJUJFWJBIFU
noodnummer 101.
De actie is bedoeld om burgers
alert te maken voor verdachte en
onveilige situaties en hen te
overhalen initiatieven te nemen

die ook na 11 december blijven bestaan. Registreer uw
actie op www.1dagniet.be!
Ook de lokale politiezone
Herent-Kortenberg (HerKo)
doet op 11 december in het
licht van de actiedag extra
inspanningen:
t%F XJKLJOTQFDUFVST [VM
len zichtbaar in de wijk
aanwezig zijn om de
bewoners te wijzen op
onveilige situaties.
t1PMJUJFQMPFHFO [VMMFO
extra patrouilles en controles uitvoeren.
t%FEJFGTUBMQSFWFOUJFBEWJTFVS[BMPOWFSXBDIUTBBOCFMMFOCJKWFSTDIJM
lende woningen, en via een eerste analyse van de voorgevel aangeven hoe een inbreker kan afgeschrikt worden.
Er valt wel iets aan te doen!
www.facebook.com/1dagniet.be
www.twitter.com/1dagnietBE
www.1dagniet.be

www.facebook.com/PolitieHerKo
www.twitter.com/PolitieHerKo
www.politieherko.be
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VANAF 1 DECEMBER WIJZIGING OPENINGSUREN ONTHAAL POLITIE HERKO
Vanaf 1 december wijzigen de openingsuren van het onthaal van de politiehuizen van Herent en Kortenberg. Door deze aanpassing zijn de openingsuren van de politie beter afgestemd op de openingsuren van beide gemeenten en is er meer
tijd beschikbaar om politiepersoneel zichtbaar op het terrein in te zetten. Hieronder vindt u
de nieuwe openingsuren van beide politiehuizen:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Politiehuis Herent
Spoorwegstraat 6
8 – 20 u.
8 – 12.30 u.
8 – 17 u.
8 – 12.30 u.
8 – 12.30 u.
/

Politiehuis Kortenberg
De Walsplein 30
8 – 13 u.
8 – 13 u.
12 – 17 u.
8 – 13 u.
8 – 13 u.
9 – 13 u.

Iedere werkdag is er van 8 tot 17 u. telefonisch onthaal voorzien op het centrale telefoonnummer van de politiezone: 016 85 34 00. Voor dringende gevallen of het melden van verdachte handelingen belt u naar het nummer 101, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.

ZET 2015 FEESTELIJK MAAR VEILIG IN!
Voor velen is het afschieten van vuurwerk van oud- op
Nieuwjaar een schitterend spektakel om het nieuwe jaar
feestelijk in te zetten. Hoewel het in de gemeente Kortenberg verboden
is om op de openbare weg of op privé-eigendom zonder toelating van
de burgemeester vreugdeschoten, vuurwerk of voetzoekers af te steken,
wordt er voor oudejaarsnacht een uitzondering voorzien.
Tijdens de nacht van oud naar nieuw mag er tussen 23.45 en 00.45 u.
op privé-eigendom feestvuurwerk worden afgestoken indien dit
gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing en met inachtneming
van alle nodige veiligheidsmaatregelen. Chinese wensballonnen blijven verboden.

t1MBBUTWPPSIFUBGTUFLFOWBOWVVSQJKMFOFFOCVJTTUFWJHJOEFHSPOEFO
steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer
aan.
t(FCSVJLOPPJUFFOPQFOWMBN MVDJGFSPGBBOTUFLFS NBBSPOUTUFFL
vuurwerk met een aansteeklont.
t)PVEWPMEPFOEFBGTUBOEWBOIFUWVVSXFSL IPVEVXBSNHFTUSFLUCJK
het aansteken van de lont en buig uw lichaam niet over het vuurwerk.
t7FSMBBU[PTOFMNPHFMJKLEFQMBBUTWBOBGTDIJFUFOFOCMJKGPQWPMEPFOEF
afstand zodra u een lont aansteekt.
t#FOBEFSOPPJUPONJEEFMMJKLFFOBSUJLFMOBEBUVIFUBBOTUBL*OEJFO
het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten.
t4UFFLWVVSXFSLEBUOJFUJTBGHFHBBOOPPJUPQOJFVXBBO

Enkele tips om veilig om te gaan met vuurwerk
t-FFTWPPSIFUBGTUFLFOWBOWVVSXFSLBBOEBDIUJHEFHFCSVJLTBBOXJK[JOH
t,JFTFFOBBOHFQBTUFTDIJFUQMBBUTFFOPQFO[POFEJFWMBL IPSJ[POUBBM
en hard is, verwijderd van woningen, geparkeerde voertuigen en
dichte plantengroei.
t;PSHFSWPPSEBUUPFTDIPVXFSTTUFFETPQFFOWFJMJHFBGTUBOECMJKWFOUPU
na het afvuren.
t%FOLPPLBBOVXIVJTEJFSFO IPV[FCJOOFOPGFSHFOTPQFFOWFJMJHF
plaats. Zij kunnen immers schrikken bij de eerste knallen.

Meer informatie en tips over het kopen en afsteken van feestvuurwerk?
Lees de brochure van de Federale Overheidsdienst Economie die u
terugvindt op de startpagina van de webstek van
de gemeente (www.kortenberg.be) en de politie
(www.politieherko.be).

Zoeklicht · Kortenberg
december 2014

17

SNELHEIDSMETINGEN EN ACTIES SEPTEMBER EN OKTOBER
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen
FOWFSLFFSTTUSPPNJOEFHFNFFOUFJOLBBSUUFCSFOHFO6LVOUBMTJOXPOFS
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 verkeersdienst@politieherko.be.
Snelheidsmetingen september
Straat

Toegelaten snelheid

De Merodestraat (richting Boeyendaalstraat)
%F.FSPEFTUSBBU SJDIUJOH(FNFFOUFIVJTTUSBBU

30 km/u.
30 km/u.

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
175
96

V85*

% overtredingen

30 km/u.
37 km/u.

3%
17%

Snelheidsmetingen oktober
Zavelstraat (richting Kwerpsebaan)

50 km/u.

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
2.971

Achterenbergstraat (beide richtingen)

50 km/u.

2.615

Straat

Toegelaten snelheid

V85*

% overtredingen

53 km/u.

8%

41 km/u.

0%

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in oktober snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 3,9 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met ﬂitsen van overtreders
Straat
Hulstbergstraat
Dalemstraat
Schoonaardestraat
Wijnegemhofstraat
Sterrebeeksesteenweg

Toegelaten snelheid
70 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

Aantal gemeten voertuigen
220
192
102
1.274
194

Aantal geﬂitste voertuigen
4,50%
13%
6,90%
4,50%
6,20%

Prikbord
DE FEESTDAGEN WORDEN MINDER FIJN ALS ER OOK GAUWDIEVEN BIJ ZIJN
De feestdagen staan voor de deur. We gaan op in de sfeer en kuieren op
EFLFSTUNBSLUPGEPFOBMTMFOUFSFOEFFOJOLPPQ(F[FMMJHLOVTSPOEFFO
tafel met een glaasje glühwein letten we niet op de gauwdieven.
(TNTFOQPSUFGFVJMMFTWFSEXJKOFOVJUPO[FBDIUFS[BLPGVJUEFIBOEUBTPG
rugzak die over de stoel hangt. De perfecte plaats voor gauwdieven.
Beperk cash geld en laat uw persoonlijke papieren die niet verplicht zijn
bij u thuis.
(BVXEJFWFOHFCSVJLFOWBBLBnFJEJOHFO8FFTXBBL[BBNCJKCPUTJOHFO
of wanneer er een plotse opschudding ontstaat. Draag uw tas tussen arm
en lichaam met de sluiting naar binnen gekeerd, zo is uw tas binnen armen oogbereik.

Wordt u toch bestolen? Doe zo snel
NPHFMJKLBBOHJGUFCJKEFQPMJUJF6XIVMQ
vermijdt dat de gauwdieven meer slachtoﬀers maken. Op de informatiekaart
'Help, alles weg!' staat beschreven wat u
moet ondernemen om de belangrijkste
documenten te blokkeren of opnieuw
aan te vragen. De informatiekaart is te
verkrijgen bij de dienst Burgerzaken in
het Administratief Centrum of in het politiekantoor.
Meer informatie: XXXWMBBNTCSBCBOUCF (BVXEJFGTUBM 
dmv.preventie@vlaamsbrabant.be of 016 26 78 01

Zoeklicht · Kortenberg
december 2014

18

DE WINTER KOMT ERAAN! NEEM DE NODIGE VOORZORGEN

%FEJFOTU(FNFFOUFMJKLF8FSLQMBBUTFO[BM[PBMTJFEFSFXJOUFSTBNFO
met een onderaannemer zorgen voor het berijdbaar houden van de
invalswegen en bruggen in de gemeente. De andere straten en wegen
worden vrijgehouden naargelang de beschikbaarheid van materiaal en
mensen, waarbij drukke wegen en dichtbevolkte straten voorrang krijgen. Strooizout werkt slechts optimaal wanneer de zoutkristallen door
het verkeer worden gebroken en vermengd met de sneeuw. Strooien in
straten met uitsluitend residentieel verkeer en die bijna niet bereden
worden is dus weinig zinvol.
Denk eraan dat u verplicht bent uw stoep sneeuw- en ijsvrij te houden.
Reik buren die hier niet zelf voor kunnen zorgen een helpende hand. Zo
maakt u het voor iedereen – ook voor de postbode en de hulpdiensten
– een stuk veiliger en makkelijker.
Weet wel dat strooizout belastend is voor het milieu. Vogels krijgen veel
zout binnen via hun drinkwater, maar ook het grondwater wordt erdoor
verzilt. Niet alleen de fauna, maar ook de ﬂora ondervindt dus grote
schade door het zout in het water. Beperk daarom het gebruik van
strooizout. Enkele tips:
 (BEFTOFFVXUFMJKGNFUCPSTUFMFOTOFFVXTDIFQ7PPSBMXBOOFFS
de sneeuw nog niet betreden is, is dit gemakkelijk. Laat de sneeuw
op de stoeprand liggen. Immers, in de goot vormt de sneeuw een
CBSSJÒSFWPPSIFUTNFMUXBUFSEBUOBBSEFSJPMFSJOHMPPQU
2. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij? Strooi dan op de
PWFSHFCMFWFOJKTQMFLLFOFFOCFFUKFTUSPPJ[PVU
3. Als alternatief kunt u stroefmakende middelen zoals zand gebruiLFO)JFSEPPSXPSEUFFOEJLLFMBBHJKTCFUFSCFHBBOCBBS

4. Als het echt nodig is om
te strooien, kunt u de
hoeveelheid strooizout
beperken door preventief te strooien, dus vooraleer het gesneeuwd of
geijzeld heeft. Als er
nadien zout gebruikt
wordt, moet de sneeuwlaag eerst nog wegsmelten en is er meer strooiNJEEFMOPEJH
5. Strooi zout enkel op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt
(en dus niet in bermen of grachten).
Vergeet ook niet uw waterleidingen en watermeter tegen vorst te
beschermen en buitenkraantjes tijdig af te sluiten. Op www.dewaterHSPFQCFMFFTUVIPFVEBUEPFU6WFSOFFNUFSPPLXBUVNPFUEPFO
wanneer uw leidingen toch bevroren zouden zijn.
Maak tijdig een afspraak met uw garagist om winterbanden voor uw
wagen te bestellen en te plaatsen. Indien mogelijk is het natuurlijk aangewezen om zich bij hevige sneeuwval zoveel mogelijk te voet of met
IFUPQFOCBBSWFSWPFSUFWFSQMBBUTFO6XLJOEFSFOWJOEFOIFUUSPVXFOT
vast geweldig om met de slee naar school te worden gebracht.

KERSTBOOMOPHALING
Na de feestdagen kunt u naar jaarlijkse gewoonte uw kerstboom inleveren op enkele inzamelpunten binnen de gemeente.
De plaatsen waarop u uw kerstboom dit jaar kunt afzetten vanaf dinsdag 30 december 2014
tot en met donderdag 8 januari 2015 zijn:
- Sint-Pietersplein in Kwerps
- Parking naast de kerk in Erps, naast het bushokje
(FNFFOUFQMFJOJO&WFSCFSH
- Scoutslokalen Kortenberg
- De parking aan de pastorij in de Sint-Antoniusstraat in Meerbeek
Opgelet: Op de inzamelpunten mogen enkel kerstbomen ontdaan van pot, versiering en kluit worden achtergelaten.

Foto: Evgenia Belyaeva

GEMEENTEBESTUUR
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DECEMBER 2014  DE MARKT VIERT HAAR 90STE VERJAARDAG
Traditiegetrouw zorgen de marktkramers in de maand december voor een
gezellige sfeer en talrijke eindejaarsactiviteiten op de wekelijkse markt.

Op dinsdag 30 december verwennen de marktkramers u met een
hartverwarmend glaasje glühwein en heerlijk dampende chocolademelk. Maar ook…

Let wel op…
omdat Kerstmis en Nieuwjaar op een donderdag vallen,
worden die markten verschoven naar
dinsdag 23 december en dinsdag 30 december,
telkens van 14 tot 17 u.

Dit jaar wordt het u nog gemakkelijker gemaakt
PNJOEFQSJK[FOUFWBMMFO(FFOJOWVMGPSNVMJFSFO 
geen kraslotjes maar simpelweg enveloppes met
aankoopbonnetjes (ten minste als u bij de gelukkigen bent) die door Sinterklaas en door de
Kerstman uitgedeeld worden en dit voor een
totaal bedrag van telkens 600 euro. Met de winnende lotjes kan men
tot en met donderdag 29 januari 2015 zijn aankopen geheel of gedeeltelijk betalen op de markt te Kortenberg.

Op donderdag 4 december delen Sinterklaas
en Zwarte Piet fruit en snoepjes uit aan groot en
klein. Maar ook…

En aangezien de markt dit jaar 90 kaarsjes mag uitblazen zijn er nog
enkele bijzondere prijzen voorzien die ook door Sinterklaas en
de Kerstman uitgedeeld worden. Maar wat dat zijn blijft nog een verrassing.

2

3

4

Foto: Paul van Leest

1

Foto: Mark Baert

OKTOBER IN BEELD

Op dinsdag 23 december
komt de Kerstman op bezoek
en deelt hij lieve knuﬀels uit
aan de kleinen en lekkere en
gezonde snoepjes aan de groten. Maar ook…

1 125 personen namen op 7 oktober deel aan de sporteldag. Op de foto: sportschieten.
2 Tijdens de Dag van de Trage Weg op 19 oktober verkenden een veertigtal wandelaars enkele mooie maar minder bekende plaatsen in en rondom de
wijk Zonnewoud langsheen de trage wegen.
3 Op 21 oktober overhandigde het Kortenbergse gemeentebestuur de sleutels van bijkomende kleedkamers met douchevoorziening aan Standaard
Meerbeek en Sporting Kortenberg.
4 ,JOEFSFOWBOEF$IJSPFOEF4DPVUTLPOEFOOBBSIBSUFOMVTUSBWPUUFOPQEF,JETOBNJEEBHWBO5PFSOFF(FOFSBMPQPLUPCFS#FIBMWFEFWPMLTTQFMFO
waren er ook springkastelen, konden ze eendjes vissen, een autowrak stukslaan, dansen en suikerspin eten.
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in Kortenberg
(De Bib i.s.m. de Provincie Vlaams-Brabant)

GEMEENTEBESTUUR

CREATIEF BEZIG ZIJN MET JONGE
KINDEREN

Voordracht door Helga Bauwens in de
reeks Waarom? Daarom!
Peuters vinden het heel ﬁjn om materiaal te leren kennen en aan te
raken. Via eenvoudige techniekjes en ‘veilig’ knutselmateriaal kunnen kinderen vanaf 9 maanden al experimenteren.
Tijdens deze sessie experimenteer je als (groot-)
ouder zelf volop en kom je tot mooie en verrassende knutselwerkjes op peuter-kleuterniveau.
Dinsdag 2 december om 20 u.
De Bib
Doelgroep: (groot)ouders van jonge kinderen
*OTDISJKWFOJTHSBUJTFOLBOWJBEF6J5CBMJF
of uitbalie@kortenberg.be

(Dienst Vrije Tijd)

GEMEENTEBESTUUR

DAGAANBOD DIENST VRIJE TIJD: KOKEN MET
VERGETEN GROENTEN  YOGA

Ben je een bezige bij en heb je overdag nog
wat tijd vrij? De gemeente speelt hierop in
NFUFFOHFWBSJFFSEBBOCPE+FLBOJFEFSF
maand proeven van verschillende activiteiten. In december hebben we twee activiteiten in petto: ‘koken met vergeten
groenten’ en ‘yoga’.
Koken met vergeten groenten:
Dinsdag 2 december van 10 tot 13.30 u.
OC De Zolder
Yoga:
Maandag 15 december van 13.30 tot 15 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
De activiteiten zijn gratis. Inschrijven is verplicht en kan via
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80. De plaatsen zijn beperkt.

(Jeugddienst i.s.m. de Bib)
GEMEENTEBESTUUR

SINTERKLAAS KOMT!

Trippel, trippel wat horen we nu? Er loopt een paard op het dak van de Bib.
En wie zit erop? Sinterklaas natuurlijk!
Heb jij al een mooie tekening gemaakt voor hem? Dan mag je ze zelf komen afgeven aan Sinterklaas,
want op woensdag 3 december komt hij naar de Bib!
Maar voor hij komt gaan we eerst samen allerlei leuke dingen doen.
Dit staat er op het programma:
14-15 u.: Sinterklaasverhalen luisteren, maak je eigen sintenzak, schminken, sinterklaasspelletjes
15-17 u.: ﬁlm ‘Het paard van Sinterklaas’
17 u.: De Sint komt op bezoek!

Woensdag 3 december van 14 tot 18 u.
De Bib
(SBUJT
Kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

BOEKENVERKOOP IN DE BIBLIOTHEEK

Ben je op zoek naar lectuur om de lange winterdagen korter te laten lijken? Dan moet je beslist eens
langskomen in de bibliotheek.
Van donderdag 4 tot en met vrijdag 12 december ruimt de Bib namelijk plaats in voor haar
halfjaarlijkse verkoop van afgevoerde boeken.
Wat ook je leeftijd of interesseveld is, je kan in de Bib zeker je gading vinden: ﬁctie, nonﬁctie, cd’s, dvd’s
en strips, alles aan lage prijzen.
Van donderdag 4 december tot en met vrijdag 12 december, tijdens de openingsuren van de Bib
Info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90
(Cultuurdienst i.s.m. de blinde muur)
GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERGSE SCHILDERSCHOOL ‘DE BLINDE MUUR’ STELT TENTOON
Vanaf vrijdag 5 december loopt in het Administratief Centrum de tentoonstelling van ‘De Blinde
Muur’ met pentekeningen, schilderijen in olie en acrylverf, aquarellen,… Dit alles in perfecte uitvoering. Er is een openingswoord voorzien op vrijdag 5 december om 20.30 u. door schepen van
cultuur Ann Vannerem, gevolgd door een receptie met hapjes en drank.
Van vrijdag 5 december tot en met donderdag 15 januari tijdens de openingsuren
van het Administratief Centrum
(SBUJT

(De Bib)

(De Bib)

GEMEENTEBESTUUR

JEUGDAUTEUR
TE GAST:
STEFAN BOONEN

Stefan Boonen (1966) is één van onze populairste jeugdauteurs.
Hij publiceert al sinds 2000 en heeft meer dan 70 titels op zijn
naam. Hij schrijft zowel prentenboeken, voorleesboeken als leesboeken. Die zijn vaak spannend, avontuurlijk en/of grappig, maar
gaan soms ook over ernstige thema's. Veel van zijn boeken zijn
vertaald, enkele werden bewerkt voor theater of televisie.
Op zaterdag 13 december neemt Stefan Boonen de jongere
bibbezoekers mee in de wereld van zijn fantasie.
Zaterdag 13 december van 10.30 tot 11.30 u.
De Bib
(SBUJT
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
3FTFSWFSFOWJBEF6J5CBMJF
of uitbalie@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR

LEZING: JANE AUSTEN

,BSJO2VJOUSFJTEFJOEFWPFUTQPSFOWBO+BOF"VTUFO  
FOCFTDISFFGJOIBBSCPFLA)FU&OHFMBOEWBO+BOF"VTUFOEFMPDB
ties die belangrijk waren voor de beroemde schrijfster en haar
familie. Die plaatsen vormen het decor voor haar bekende boeken,
geliefde en vaak voor ﬁlm en tv bewerkte romans als‘Pride and Prejudice’en‘Sense and
4FOTJCJMJUZ)FUCMJKLUEBU+BOF"VTUFOIFMFNBBMHFFOUFSVHHFUSPLLFOMFWFOPQIFU
Engelse platteland leidde. Naast haar woonplaats in het landelijke Hampshire woonde
ze ook in het populaire kuuroord Bath en de drukke havenstad Southampton, ze ging
op vakantie naar de Engelse zuidkust en verbleef wel eens bij haar broer in Londen.
5JKEFOTEFMF[JOHIPPSKFNFFSPWFSIFUMFWFOWBO+BOF"VTUFO EFCFMBOHSJKLFQMBBUTFO
uit haar leven en de schitterende locaties uit de ﬁlms en tv-series naar haar werk. Karin
Quint vertelt over haar eigen ervaringen als ‘Austen-pelgrim’ en leert je zelf jouw
Austen-reis te plannen. Tijdens de pauze worden thee en een hapje geserveerd.
Dinsdag 16 december om 20 u.
De Bib
€ 5 (drankje inbegrepen)
3FTFSWFSFOWJBEF6J5CBMJFPGVJUCBMJF!LPSUFOCFSHCF
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GEMEENTEBESTUUR

(Dienst Vrije Tijd)

(Jeugddienst)

KERSTVAKANTIE

GRABBELPAS

Hoera! Het is bijna kerstvakantie!
Twee weken lekker niet naar school en dus een hoop tijd om leuke dingen te
doen. De gemeente voorziet weer een aantal supertoﬀe activiteiten zodat je
je zeker niet zal vervelen!

Showkriebels
Hou je van de spotlights? Sta je graag op een podium? Wil jij dé sterartiest
worden? Kom dan naar deze grabbelpasactiviteit!
Dinsdag 23 december van 9 tot 16 u.
(FCPPSUFKBSFOUPUFONFU

(De Bib i.s.m. de cultuurdienst)

Striptekenen
Heb je altijd al je eigen strip
willen tekenen of je eigen
cartoonfiguur willen
bedenken?
Dan mag je deze striptekendag zeker niet missen!

KINDERVOORSTELLING BOEK!
Ben je tussen 2,5 jaar en 7 jaar
oud (of heb je kinderen/kleinkinderen van die leeftijd)?
Kom dan kijken naar de knotsgekke theatervoorstelling BOE-K!
Kaat ligt in bed. Ze moet slapen.
En dat probeert ze ook. Maar het
lukt niet zo best. Dat komt omdat
ze haar lievelingsboek kwijt is.
Daaruit lezen mama en papa
altijd een verhaaltje voor en dan
valt ze bijna meteen in slaap.
Maar nu dus niet. Wanneer ze
toch al met één oog in slaap valt, verschijnt er plots een boekenvrouwtje.
Kiekeboe-k!
Ze neemt Kaat mee naar Boekenland. Daar leert ze allerlei gekke personages
kennen: de tovenaar met het letterzakje, een verstrooide professor, een
clown, een zangeres, een schilder, een dichter,… Zij hebben allemaal een
boek. Maar het lievelingsboek van Kaat hebben ze niet.
Ze zal dus verder moeten zoeken. Misschien vindt ze het wel in de bibliotheek?
Dinsdag 23 december om 14.30 u. en 16 u.
(de voorstellingen duren 40 min.)
De Bib
Doelgroep: kinderen vanaf 5 jaar (14.30 u.)
en kinderen van 2,5 tot 5 jaar (16 u.)
€ 3 (drankje en koekje inbegrepen)
*OTDISJKWFOWØØSEFDFNCFSWJBEF6J5CBMJF
of uitbalie@kortenberg.be

Dinsdag 30 december van 9 tot 16 u.
(FCPPSUFKBSFOUPUFONFU
($$PMPNCB
Er is opvang voorzien van 7.30 tot 9 u.
en van 16 tot 17.30 u.
€8
Info: 02 755 22 85 of vakantiewerking@kortenberg.be

(Jeugddienst)

TIENERWERKING ZAP
Bowlen
Dinsdag 23 december van 13.30 tot 18 u.
Knallen met die ballen! Samen met
een hoop vrienden? Of wil je
nieuwe vrienden maken?
Kom dan zeker mee bowlen! Plezier
gegarandeerd.
Aqualibi
Dinsdag 30 december van 12.30 tot 19 u.
&FOOBNJEEBH[XFNNFOJOFFOTVCUSPQJTDI[XFNCBE +BIPPS%BONPFU
je zeker mee naar Aqualibi.
(FCPPSUFKBSFO
4BNFOLPNTUBBO+)U&YDVVT
€8
Info: 02 755 22 85 of vakantiewerking@kortenberg.be
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(Sportdienst i.s.m. Sportregio Dijle- & Hageland)

FAMILIEZWEMDAGEN
Op maandag 29 en dinsdag 30 december kan je deelnemen aan de familiezwemdagen.
+FLBOEBOHSBUJTHBBO[XFNNFOJO4QPSUPBTFUF-FVWFOPQÏÏOWBOWPMHFOEFNPNFOUFO
tUPUV
tUPUV
tUPUV
tUPUV
5JDLFUTLBOKFSFTFSWFSFOWJBEF6J5CBMJFJOEF#JC WJBVJUCBMJF!LPSUFOCFSHCFPG Reserveren
kan vanaf maandag 1 december zolang de voorraad strekt en enkel voor inwoners van Kortenberg.
Adres: Sportoase, Philipssite 6, 3001 Leuven
Leeftijd: alle leeftijden, kinderen dienen vergezeld te worden door een volwassene.
De verplaatsing gebeurt via eigen vervoer.

GEMEENTEBESTUUR

(Gemeentebestuur)

(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg)

DAG 1

BEKENDE VLAMINGEN PROMOTEN
CADEAUDAGEN

De tijd gaat snel, alweer een jaar voorbij!
Maar we kijken graag naar de toekomst… Een nieuw jaar, nieuwe wensen.

Foto: Eddie Moyaers

Het gemeentebestuur nodigt iedereen uit om op donderdag 1 januari
het jaar feestelijk in te zetten op de site Colomba. Een drankje, animatie, een
HF[FMMJHFTGFFS y,PSUPN BMMFTPNFFOHPFEFTUBSUUFNBLFO+FMFFTUFS
meer over in Zoeklicht van januari.

Op zaterdag 6 en zondag 7 december organiseert Oxfam-Wereldwinkel
Kortenberg zijn jaarlijkse Cadeaudagen
in Sjaloom, in het park van de Oude
"CEJK0OEFSEFTMPHBOA+FNPFUHFFO
heilige zijn om voor Oxfam te kiezen’
maken acht bekende Vlamingen duidelijk dat de Wereldwinkel voor iederéén
FFOHPFEFLFV[FJT+FWJOEUFSFJOEF
jaarscadeaus naar elke smaak en voor elk budget én je doet er ook een producent in het Zuiden een plezier mee. Kom kiezen uit het ruime aanbod aan
geschenken van eerlijke kwaliteit. Zoals elk jaar zet ook het befaamde
Wereldcafé zijn deuren open. Laat je verrassen en proef van de vele hapjes en
drankjes op basis van fairtrade- en streekproducten.

Donderdag 1 januari van 17 tot 19 u.
Site Colomba, Kortenberg
(SBUJT
Info: cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83

Zaterdag 6 december van 14 tot 21 u.
en zondag 7 december van 12 tot 17 u.
Oude Abdij – Sjaloom, Abdijdreef 22, Kortenberg
Info: kortenberg@oww.be
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(Ouderraad Hertog Jan i.s.m. kinderdagverblijf ’t Kapoentje en kinderclub Octopus)

KERSTMARKT
%F TDIPPM )FSUPH +BO  EF
PVEFSSBBE )FSUPH +BO  EF
buitenschoolse opvang
Octopus en het kinderdagverblijf 't Kapoentje slaan
hun handen in elkaar om
een sfeervolle kerstmarkt te
organiseren. Naast de kraampjes waar allerlei zelfgemaakte spulletjes verkocht worden, zal je je dorst kunnen lessen met heerlijke glühwein, soep,
jenever en andere dranken of genieten van versgebakken frietjes, pannenLPFLFO FO WFFM NFFS MFLLFST 6JUFSBBSE LSJKHFO XF PPL EF LFSTUNBO PQ
bezoek en brengen de leerlingen zelf ook iets naar voor! Iedereen is welkom
in de school vanaf 18 u.
Vrijdag 12 december vanaf 18 u.
Kerkhoﬂaan 28, Kortenberg
(SBUJT

(vtbKultuur)

IN LIEFDE MISLEID, LEVEN EN WERK VAN
PETER TSJAIKOVSKI
Geacteerde muzikale
vertelling door Jos
Meersmans
In vergelijking met vorige portretten,
is het Tsjaikovskiverhaal bij momenten van een onthutsende directheid.
Zijn leven (1840-1893) laat zich vertellen als een psychologische roman
(of een stationsromannetje als men gevoel voor stijl mist). Tegen de achtergrond van de Russische geschiedenis en cultuur voltrekt zich het drama
van een onzekere en kwetsbare persoonlijkheid, die zijn verborgen en
verboden passie tracht te verbergen achter een onzinnig huwelijk. Alleen
zijn muziek liegt niet. Zij is de uitdrukking van de kwellingen en de verrukkingen van de liefde, zoals de componist het zelf verwoordt.
Zondag 14 december, 10.30 u.
OC Berkenhof
€ 12, leden € 10
Info: 02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/
kortenberg

(vtbKultuur)

(Vocaal ensemble Thaleia)

NAMIBIË

KERSTMATINEE VOCAAL ENSEMBLE THALEIA

Beeldreportage
door Guido Boeken
Namibië, een onmetelijk, betoverend landschap. Puur, vaak ongerept. De Namib-woestijn met haar adembenemende rode zandduinen wordt beschouwd als de oudste woestijn ter
wereld, waar sommige planten al meer dan duizend jaar groeien en waar
stammen al eeuwenlang hun tradities in ere houden. De beelden nemen je
mee van de door de wind gevormde rode zandduinen van Sossusvlei naar
de Kokerbomen waarvan de bushmen vroeger hun pijlkokers maakten. Ook
de op een na grootste canyon van de wereld komt op het witte doek, Fish
River Canyon, een kloof van circa 160 km lang tot 27 km breed. Op sommige
plaatsen is de kloof tot 550 meter diep. Aan zee gaan we langs bij de zeeleeuwenkolonie op Cape Cross, aan de voedselrijke kust van Namibië. Eén van
de hoogtepunten is zonder twijfel het bekende nationale wildpark Etosha.

Word je ook zo vrolijk van
kerstliedjes? En drink je
graag een glaasje cava? Kom
dan zeker naar de kerstmatinee van Vocaal Ensemble
Thaleia op zondag 14 december om 15 u. in OC De
Zolder in Erps-Kwerps! De enthousiaste zangers en zangeressen van Thaleia trakteren jullie op gekende en minder gekende kerstliedjes van over
de hele wereld. Als toemaatje is er dit jaar een gastoptreden van blokﬂuitensemble Estampie.

Vrijdag 12 december om 20 u.
OC Berkenhof
€ 6, leden: € 5
Info: 02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

In de toegangsprijs zijn een glaasje cava en een hapje inbegrepen.
Noteer de datum alvast in je agenda.
Zondag 14 december om 15 u.
OC De Zolder
VVK: € 10, kassa: € 12, -12 jaar: gratis
Info en tickets: dosselaere@gmail.com
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(United Brass)

(Conek)

KERSTCONCERT UNITED BRASS

KERSTCONCERT CONEK

6OJUFE#SBTT &WFSCFSH HFFGUFFOTUFNNJHLFSTUDPODFSUPQzondag
14 december om 15 u. in de St. Martinuskerk Everberg.
4BNFONFU-JFWFO5BWFSOJFSTUPOE6OJUFE#SBTTEF[F[PNFSOPHPQ
EF(FOUTF'FFTUFONFUIFUDEQSPKFDUAGBOGBSFWBOIPOHFSFOEPSTU/V
EFEBHFOLPSUFOXJM6OJUFE#SBTTNFUEJU,FSTUDPODFSUUFSVHOBBSEF
originele brassbandtraditie. Het wordt een mix van sfeervolle brass,
solowerken en adembenemende kerstmelodieën.

Op zaterdag 20 december geeft de Concertband Kortenberg (Conek) een groots
kerstconcert in de O.L.Vrouwkerk te Kortenberg onder leiding van Robby Boone. Dit
wordt gebracht samen met de koren Cantate uit Erps-Kwerps onder leiding van
Hilde De Coster en Omna Cantica uit Zaventem onder leiding van Valeer De Vlam en
+FõSFZ%JSJY"MMFTTBNFOFFOLPPSWBONBOTUFSL%JUCFMPPGUFFOTQFUUFSFOE
spektakel te worden met een speciale lichtshow.
Drie jaar terug bracht Conek eenzelfde spektakel brengen dat een fantastische weerklank vond bij de toeschouwers.

Zondag 14 december om 15 u.
Sint-Martinuskerk Everberg
€ 8 (inclusief 1 consumptie), -12 jaar: gratis
Tickets: www.unitedbrass.be of bij Florent Moeys:
0497 85 28 54 of 02 759 64 86

Zaterdag 20 december – deuren: 19 u.
€ 12
Info en tickets via Tine Vanneste of de muzikanten:
tine.vanneste@gmail.com of 0498 48 08 66

(N-VA Kortenberg)

EINDEJAARSDRINK NVA
Op vrijdag 19 december
heft N-VA Kortenberg het glas
op dit jaar vol van Verandering
voor Vooruitgang. Vanaf 19.30
u. is iedereen van harte welkom in zaal ‘t Pleintje in Everberg om samen met het bestuur en de
mandatarissen van N-VA Kortenberg stil te staan bij het voorbije,
boeiende jaar. Tegelijkertijd het uitgelezen moment om vooruit te
blikken naar 2015, en naar de projecten die op de agenda staan van
het bestuur om zo de Kracht van Verandering ook in het beleid van
onze mooie gemeente verder te concretiseren.
Vrijdag 19 december om 19.30 u.
Zaal ’t Pleintje, Annonciadenstraat 24, Everberg

(CGK)

KERSTFEEST
0PL EJU KBBS PSHBOJTFFSU $(, FFO
kerstfeest.
Iedereen is welkom om te komen
genieten van een glaasje glühwein,
een buﬀet, liedjes en het gezellige
samenzijn in een warm kerstsfeer.
Zondag 21 december om 18 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Prijs: vrije bijdrage
*OTDISJKWFODHLPSUFOCFSH!IPUNBJMDPNPGCJK+PIBO,MFJO
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(Davidsfonds Erps-Kwerps)

(Erfgoedhuis Kortenberg)

KERSTSAMENZANG
‘U ZIJT WELLEKOME’ IN DE
SINTAMANDUSKERK TE ERPS

GEZOCHT: VRIJWILLIGER BEHEER
ARCHEOLOGISCH DEPOT
Het Erfgoedhuis Kortenberg vzw is een vereniging van vrijwilligers met een hart voor ons
erfgoed uit Kortenberg en omstreken. Zo organiseert het Erfgoedhuis Open Monumentendag,
Erfgoeddag, verschillende tentoonstellingen, erfgoedlessen met kinderen uit de
Kortenbergse lagere scholen,… Daarnaast beheert het Erfgoedhuis een uitgebreide bibliotheek en wordt er ook materieel erfgoed bewaard (Dorpsplein 16, Erps-Kwerps).
Sinds 2013 beschikt het Erfgoedhuis ook over een archeologisch depot. Hierin worden
vondsten uit Kortenberg bewaard. Sinds dit jaar heeft het Erfgoedhuis een overeenkomst
met het gemeentebestuur zodat de archeologische vondsten waarvan de gemeente
Kortenberg eigenaar is, ook in het archeologische depot van het Erfgoedhuis worden
bewaard.

A6[JKUXFMMFLPNF JTFFOHF[FMMJHFLFSTUTBNFO[BOHWPPS
jong en oud. Op vrijdag 26 december kan je samen
met je familie of vrienden op een honderdtal plaatsen,
waaronder de Sint-Amanduskerk te Erps, Kerstmis op
een sfeervolle en originele manier beleven en tegelijkerUJKEIFU HPFEF EPFM TUFVOFO5JKEFOTA6 [JKUXFMMFLPNF
zing je een twintigtal ‘vergeten’ Nederlandstalige kerstMJFEFSFOFOIFSCFMFFGKFFFOTUVLKFFSGHPFE+F[JOHUPQ
die manier eigenlijk het kerstverhaal. Samen zingen staat
centraal, onder begeleiding van een ervaren zangleider
FOFFOPSHBOJTU*O&SQT,XFSQTJT(BCZ-FBFSUTLPPSMFJ
EFSWBOEJFOTU)FULPPS&WFSBFSU(IFTFMMFO[BMEF[FLFFS
van de partij zijn voor de ondersteuning van de samenzang. Iedere deelnemer krijgt ter plaatse ook een gratis
zangbundel.
%FOBBNA6[JKUXFMMFLPNFJTFFOVJUOPEJHFOEFLOJQPPHOBBS
één van de oudste Nederlandstalige kerstliederen: ‘Nu zijt
wellekome’. Ignace Thevelein, kapelmeester van de Brugse
kathedraal, verzorgde reeds verschillende keren de artistieke
MFJEJOHTBNFONFULPPSGFEFSBUJF,PPS4UFNA6[JKUXFMMF
kome’ is een gratis evenement met vrije bijdrage voor het
goede doel.
Zing dus mee, steun het goede doel en herontdek.
Vrijdag 26 december om 16 u.
Sint-Amanduskerk, Dorpsplein 1, Erps-Kwerps

Hierdoor groeit het depot verder uit tot een belangrijke archeologische verzameling voor
Kortenberg, maar ook voor heel Vlaanderen. Deze verzameling moet met zorg beheerd worden.
Daarom is het Erfgoedhuis Kortenberg op zoek naar een vrijwilliger voor het beheer van het
archeologische depot.
Het beheer van het archeologische depot bestaat onder andere uit volgende taken:
t)FU EJHJUBBM JOWFOUBSJTFSFOWBOEFBSDIFPMPHJTDIFBSUFGBDUFO
t)FUDPOUSPMFSFOWBOEFCFXBSJOHTUPFTUBOEFOCJKTUVSFOXBOOFFSOPEJH
t)FUVJUMFOFOWBOTUVLLFOWPPSUFOUPPOTUFMMJOHFO XFUFOTDIBQQFMJKLPOEFS[PFL y
+FIPFGUOJFUJOIFUCF[JUUF[JKOWBOFFOVOJWFSTJUBJSEJQMPNBJOBSDIFPMPHJF LVOTUHFTDIJFEF
nis, conservatie en restauratie, … en je hoeft op zich ook geen expert te zijn in depotbeheer
en conservatietechnieken. Hoewel dit een pluspunt zou zijn, zal alle noodzakelijke informatie ter beschikking gesteld worden.
Het belangrijkste zijn je inzet en engagement: een hart hebben voor ons erfgoed. Hierbij zijn
nauwgezet werken en aandacht hebben voor kwaliteitszorg wel noodzakelijk.
Ben je geïnteresseerd of wens je meer te weten, neem dan snel contact op met Walter
Sevenants: 0498 56 39 08 of walter.sevenants@triharch.be.

(Chiro Flurk)

KERSTMARKT

(Chiro Flurk)

Ho, ho ho! Ook dit jaar zorgt Chiro Flurk Everberg ervoor dat jullie een
zalige Kerst tegemoet gaan! Staan jullie al te popelen om de
gezellige kraampjes af te schuimen? Naast glühwein en verschillende
soorten jenever zal er uiteraard ook heerlijke, warme chocomelk
aanwezig zijn! Weet je niet waar je een kerstboom moet kopen?
Bestel er dan zeker eentje bij ons via info@chiroﬂurk.be.

SPAGHETTIAVOND

Tot dan!
Zaterdag 13 december van 16 tot 22 u.
Kerstbomenverkoop om 10 u. (op is op!)
OC Everberg
Info: www.chiroﬂurk.be

Het nieuwe jaar is nog niet begonnen maar Chiro Flurk Everberg gaat
er weer helemaal voor: op zondag 4 januari zetten we het nieuwe
jaar goed in met onze enige echte spaghettiavond. Iedereen, oud of
jong, is welkom vanaf 17 u. in de parochiezaal van Everberg. Dit voor
overheerlijke spaghetti/lasagne gemaakt door onze enige echte
kookouders. De uren ervoor gaan onze leden driekoningen zingen in
Everberg en Meerbeek. We doen al deze moeite niet voor niets: dit
jaar zal de opbrengst naar onze nieuwe lokalen gaan! Onze huidige
lokalen waren immers bedoeld voor zo’n 60-tal leden. Nu zitten we
echter met het dubbele aantal leden en bijgevolg beschikken de
twee oudste groepen niet over een eigen lokaal.

(Chiro Flurk)

DE WARMSTE GEMEENTE
Op woensdag 17 december is iedereen welkom op het dorpsplein
van Everberg, de warmste (deel)gemeente van Kortenberg. Aan de
supergezellige kerstbar kan je terecht voor heerlijke drankjes en
lekkere snacks. Tijdens de warmste (deel)gemeente mogen jullie
ook heel wat warme randanimatie verwachten.
(Scouts en Gidsen Kortenberg)

‘De warmste gemeente’ is een actie in het kader van Music for Life
van Studio Brussel. Zoals vorig jaar zal de opbrengst van de actie van
Chiro Flurk naar het Dirk Fonds, of ook het Cardiovascular Research
Center Aalst gaan. Het Dirkfonds is opgericht na het overlijden van
de oud-leider Dirk Verheyden. Het Dirkfonds verricht onderzoek naar
hartafwijkingen bij jongeren. Iedereen is dus van harte welkom op
17 december tussen 18 en 1 u.
Chiro Flurk & Flop Everberg

KERSTBOOMVERBRANDING
;PBMT FML KBBS PSHBOJTFSFO EF 4DPVUT FO (JETFO ,PSUFOCFSH FFO
kerstboomverbranding. Dit jaar zal deze doorgaan op zaterdag 10
januari WBOBGVBBOEFTDPVUTMPLBMFOBDIUFS($$PMPNCB
Kerstbomen kunnen vanaf 30 december gedeponeerd worden op de
aangegeven plaatsen in de verschillende deelgemeenten en dit tot
donderdag 8 januari. In het artikel op pagina 18 vind je de
ophaalplaatsen.
Wat kan je verwachten: een
gezellige avond rond het
vuur waarbij je kunt proeven
van verschillende soorten
jenevers, glühwein, een
warme tas chocomelk of soep. De opbrengst hiervan gaat naar het
CVJUFOMBOETLBNQWBOEF+*/OBBS#VMHBSJKF
Tot dan!
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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

Organisator

Wat

Waar

Info

ma 01/12/14
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

KVLV Everberg wandelt!

1BSLJOH(FNFFOUFIVJTTUSBBU 
Everberg

02 759 82 60, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, elke maandag in
december

di 02/12/14
van 10:00 tot 13:30

Cultuurdienst Kortenberg

Dagaanbod
vrijetijdsactiviteiten: Koken
met vergeten groenten

OC De Zolder

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

di 02/12/14
van 19:30 tot 20:30

KVLV Meerbeek

Zumba

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com, ook op 9/12

di 02/12/14
van 20:00 tot 22:00

Waarom? Daarom!: Creatief
Provincie VlaamsBrabant, dienst welzijn en bezig zijn met jonge
kinderen
dienst cultuur

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

woe 03/12/14
van 14:00 tot 17:00

De Bib i.s.m. de
jeugddienst

De Sint komt!

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com

woe 03/12/14
van 20:00 tot 22:00

Welzijnsraad Kortenberg

Infoavond: De kracht van
slaap

OC Berkenhof

02 755 22 86, welzijn@kortenberg.be,
www.kortenberg.be, € 3 (inclusief drankje)

van 04/12/14 tot
12/12/14

De Bib

Boekenverkoop

De Bib

02 755 2290, bibliotheek@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com

do 04/12/14
van 19:30 tot 22:30

Femma Erps-Kwerps

Creaties uit aluminiumdraad OC De Zolder

02 757 02 51, daniella.marguiller@gmail.com,
www.femma.be/erps-kwerps, € 15, leden: € 10
(inclusief drankje)

do 04/12/14
van 13:30 tot 16:30

KVLV Everberg

KVLV Everberg Hobbyclub

OC Everberg

02 7598260, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, € 4, leden: € 2

van 05/12/14
tot 15/01/15

De Blinde Muur

Tentoonstelling

Administratief Centrum

016 40 37 94
Tijdens de openingsuren van het Administratief
Centrum

van 05/12/14
tot 07/12/14

vtbKultuur Kortenberg

Troyes en Aube-enChampagne, driedaagse
vtbKultuur-trip

Vertrek: OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 335

za 06/12/14
van 17:30 tot 21:00

K.W.B. Erps-Kwerps

+BBSMJKLTFQFOTFOLFSNJT

OC De Zolder

02 759 84 10

za 06/12/14
van 14:00 tot 21:00
zo 07/12/14
van 12:00 tot 17:00

Oxfam-Wereldwinkel
Kortenberg

Bekende Vlamingen
promoten Cadeaudagen

Oude Abdij - Sjaloom,
Abdijdreef 22, Kortenberg

kortenberg@oww.be, www.oww.be/
kortenberg

zo 07/12/14
van 14:00 tot 16:30

$(,

Repair Café

Repair Café, Kapellestraat 74,
Kortenberg

www.repaircafé.be

ma 08/12/14
van 17:00 tot 18:00

OAK Vzw

Adventsconcert Dames en
Heren

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

02 757 20 22,
inschrijvingen@oudeabdijkortenberg.be, € 15
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do 11/12/14
van 19:30 tot 22:30

KVLV Meerbeek

Koken

Parochiezaal, SintAntoniusstraat 7, Meerbeek

kvlv.meerbeek@yahoo.com

vrij 12/12/14
om 18:00

#4(0)FSUPH+BO

Kerstmarkt

#4(0)FSUPH+BO ,FSLIPnBBO
28, Kortenberg

www.hertogjan.be

vrij 12/12/14
van 20:00 tot 22:00

vtbKultuur Kortenberg

Namibië, beeldreportage
EPPS(VJEP#PFLFO

OC Berkenhof

€ 6, leden: € 5

za 13/12/14
van 10:30 tot 11:30

De Bib

+FVHEBVUFVSUFHBTU4UFGBO
Boonen

De Bib

02 755 22 90, bibliotheek@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com

za 13/12/14
van 08:00 tot 08:45

vtbKultuur Kortenberg

De Vikingen

Vertrek: OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 31,
leden: € 28

za 13/12/14
van 14:00 tot 19:00
zo 14/12/14
van 14:00 tot 19:00

WZC OLV Lourdes

Kerstmarkt

WZC OLV Lourdes, Dorpsplein
10, Erps-kwerps

02 759 70 50, www.olvlourdes.be, gratis

zo 14/12/14
van 09:30 tot 12:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 10 km te Vertrekplaats De Walsplein
Kortenberg

zo 14/12/14
van 10:30 tot 12:00

vtbKultuur Kortenberg

In liefde misleid, leven en
werk van Peter Tsjaikovski
(geacteerde muzikale
vertelling)

OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 12,
leden: € 10

zo 14/12/14
van 15:00 tot 18:00

Vocaal Ensemble Thaleia

Kerstmatinee door Thaleia
met gastoptreden van
Estampie

OC De Zolder

dosselaere@gmail.com, € 10

ma 15/12/14
van 13:30 tot 15:00

Sportdienst Kortenberg

Initiatiereeks
vrijetijdsactiviteiten: Yoga

Sporthal Erps-Kwerps

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

di 16/12/14
van 19:30 tot 22:30

Femma Erps-Kwerps

Bloemschikken het jaar rond OC De Zolder

02 759 46 41, pvdh@scarlet.be,
www.femma.be/erps-kwerps, € 8, leden: € 5

di 16/12/14
om 20:00

Openbare bibliotheek
Kortenberg

Lezing: Het Engeland van
+BOF"VTUFO

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com, € 5
(inclusief drankje)

di 16/12/14
van 19:30 tot 22:30

Die Blomme

Bloemschikken

OC Berkenhof

02 759 43 34, miafransen@telenet.be, € 45 voor
9 lessen, lidgeld: € 10, ook op woe 17/12/14
van 09:30 tot 12:30 woe 17/12/14 van 13:30
tot 16:30 woe 17/12/14 van 19:30 tot 22:30
do 18/12/14 van 19:30 tot 22:30

do 18/12/14
van 13:45 tot 17:45

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

Dansnamiddag voor
senioren

($$PMPNCB

02 755 22 86, michele.geets@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

vrij 19/12/14
om 19:00

KVLV Everberg

Hotpot

Zandstorm, Diestbrugstraat
129, Erps-Kwerps

www.kvlv-everberg.be

vrij 19/12/14
om 19:30

Femma Kortenberg

Sfeervol Kerstfeest

OC Berkenhof

02 759 96 64, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg, € 25, leden: € 20

vrij 19/12/14
van 20:00 tot 22:00

KVLV Everberg

Bloemschikken

Parochiezaal,
Annonciadenstraat, Everberg

02 759 31 44, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, € 4, leden: € 2

vrij 19/12/14
van 19:30 tot 20:30

KVLV Meerbeek

Bloemschikken

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be
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za 20/12/14
om 19:30

Conek

Kerstconcert

Kerk Kortenberg

0498 48 08 66, www.conek.be, € 12

zo 21/12/14
van 09:00 tot 18:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

%BHUPDIULN(SPFOF
(PSEFMSPOE#SVTTFM

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 51 21, 0477 89 42 81,
www.witlooftrekkers.be

zo 21/12/14
van 18:00 tot 22:00

$(,

Kerstfeest

OC Berkenhof

0473 87 80 13, cgkortenberg@hotmail.com

di 23/12/14
van 13:30 tot 18:00

+FVHEEJFOTU

Tienerwerking ZAP - bowlen 7FSUSFL+)hU&YDVVT

jeugddienst@kortenberg.be

di 23/12/14
van 14:30 tot 15:15 en
van 16:00 tot 16:45

De Bib i.s.m. de
cultuurdienst

Theatervoorstelling BOE-K!

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com, € 3 (inclusief
drankje en koekje)

di 23/12/14
van 09:00 tot 16:00

+FVHEEJFOTU

(SBCCFMQBT4IPXLSJFCFMT

($$PMPNCB

jeugddienst@kortenberg.be, € 8

woe 24/12/14
van 17:00 tot 20:00

Bonzaï

Kerstavondviering met
Bonzaï in de Oude Abdij

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

02 757 12 43, bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be

vrij 26/12/14

Davidsfonds Kortenberg 6[JKUXFMMFLPNF
en Erps-Kwerps (MiddenBrabant)

Sint-Amandus Kerk, Erps

www.davidsfonds.be

vrij 26/12/14
van 18:00 tot 23:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Avond-Kerstwandeling 14
km naar Leuven

($$PMPNCB

02 759 83 28, 02 759 54 64,
www.witlooftrekkers.be

zo 28/12/14
van 09:30 tot 12:00

Wandelclub
Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 8 km te
Veltem

Vertrek: De Walsplein

02 759 62 41, www.witlooftrekkers.be

di 30/12/14
van 18:00 tot 20:30

Rode Kruis Kortenberg

Bloedinzameling

Polyvalente zaal van WZC OLV
Lourdes, Dorpsplein 10, Erpskwerps

bloed@kortenberg.rodekruis.be,
nelly_410@hotmail.com

di 30/12/14
van 09:00 tot 16:00

+FVHEEJFOTU

(SBCCFMQBT4USJQUFLFOFO

($$PMPNCB

jeugddienst@kortenberg.be, € 8

di 30/12/14
van 12:30 tot 19:00

+FVHEEJFOTU

Tienerwerking ZAP Aqualibi

7FSUSFL+)hU&YDVVT

jeugddienst@kortenberg.be, € 8

ADRESSEN
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

4QPSUIBMFO($$PMPNCB
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Everberg
(FNFFOUFIVJTTUSBBU
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
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
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
6J5CBMJF!LPSUFOCFSHCF
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 november gebeuren voor het januarinummer, en ten
laatste op 25 december voor het januarinummer. 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 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 11.45 u.
Overige diensten
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Containerpark
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 containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd
PWA
info@pwa.be of 02 755 22 97

Contactadres
3FEBDUJF;PFLMJDIU6J5JO,PSUFOCFSH
Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
5FM 6J5JO,PSUFOCFSHFO6J5BHFOEB
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg,
4UJFO1BSEPO +BBO#BSUIPMPNFFTFO(BTQBSJOBEF-BBU
Druk
*1.QSJOUJOHOW /FTUPS.BSUJOTUSBBU (BOTIPSFO
(FESVLUPQ1&'$TM

Praktisch
Het volgende nummer verschijnt rond 1 januari 2015. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 november 2014 worden
ingediend. Voorstellen voor het februarinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 december 2014 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op vrijdag 28 november 2014
PNVPQEFUXFFEFWFSEJFQJOHWBOIFU"ENJOJTUSBUJFG$FOUSVN(FÕOUFSFT
seerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de
redactieraad willen bijwonen.

