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Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd
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mee te vieren op de site Colomba in
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Elektriciteitsschaarste: wat kunt u
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’Buren voor buren’ – ook als het
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Toast Literair op 18 januari in de Bib
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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0900 10 500 (max. € 0,50 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk) vanaf 5 januari 2015 op het nieuwe nummer 0903 99 000 - 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
Justus Lipsiusstraat 36 te Leuven.

Wachtdienst tandartsen

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

Wachtdienst dierenartsen



(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
31 december - 1 januari: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
3-4 januari: Dr. Thas - 02 721 73 83
10-11 januari: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
17-18 januari: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
24-25 januari: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
31 januari - 1 februari: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
31 januari -1 februari: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21

Gratis veiligheidsadvies woning

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

Huisvuilkalender

Dinsdag 6 januari: pmd en gft
Vrijdag 9 januari: papier en karton
Dinsdag 13 januari: huisvuil
Dinsdag 20 januari: pmd en gft
Dinsdag 27 januari: huisvuil
Opgelet: op donderdag 1 januari (Nieuwjaar) is het containerpark
gesloten.
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 12 januari

Gratis fietsgraveren

Woensdag 7 januari van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

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

Gemeentelijk crisisnummer

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

Luchthavenhinder

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

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Wachtdiensten allerlei

Zitdagen RSVZ

Maandag 5 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 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 14 januari van 14 tot 16.30 u.
Maandag 26 januari van 17 tot 19 u.
Zaal Hensmans, Administratief Centrum

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 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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Beste dorpsgenoot
U leest dit nummer wellicht tussen de kerstballen en de nieuwjaarscadeautjes. Dat is het gepaste moment om u ook namens het college van
burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en het OCMW een
gezond, gelukkig en succesrijk 2015 toe te wensen. We denken daarbij
ook aan mensen voor wie de eindejaarsperiode niet zo vrolijk is, omdat
ze zich eenzaam of verdrietig voelen, of omdat ze te kampen hebben
met lijden of verlies.
In het lokale en zelfs het nationale nieuws heeft u het voorbije jaar
onrustwekkende berichten kunnen lezen over de slechte financiële
situatie in verschillende steden en gemeenten. Dat leidt dan tot forse
besparingen, tot ontslag van personeel en tot inkrimping van essentiële
dienstverlening. In Kortenberg is dat niet het geval. De financiële situatie van onze gemeente is en blijft gezond. Dat komt omdat de schuld
de voorbije jaren sterk is afgebouwd en omdat we zeer uitdrukkelijk de
tering naar de nering zetten. Daardoor was en is er ruimte om de
dienstverlening op peil te houden en om verstandige investeringen te
doen.
Enkele voorbeelden: in 2014 werd een hele reeks straten en voetpaden
verbeterd en heraangelegd. In totaal voor een bedrag van 670.000 euro.
Daarnaast werd werk gemaakt van de volledige vernieuwing van de
Karterstraat. In Erps-Kwerps werd de renovatie van OC De Zolder afgewerkt (inclusief een nieuwe lift). In Everberg werd het gerestaureerde
oud-gemeentehuis in gebruik genomen en werd de grondige renovatie
van de St.-Martinuskerk afgewerkt. In Meerbeek werd een nieuw kerkhof ingehuldigd.
Om planmatig en doordacht te kunnen werken aan de ruimtelijke
toekomst van onze gemeente, werd een ‘beeld- en kwaliteitsstudie’
opgestart, waarover u, als inwoner, ook uw zeg kon doen. Na tientallen jaren onzekerheid en loze beloften, werd via een PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) een rechtszekere en duurzame oplossing geboden voor de inwoners van Den Tomme in Meerbeek. Over
een ander ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan, het RUP
Vierhuizen, bedoeld om betaalbaar wonen mogelijk te maken, werd
een openbaar onderzoek gehouden en besliste het college van burgemeester en schepenen om eerst sluitende antwoorden te formuleren op de vragen en bezorgdheden van de omwonenden, vooraleer
met het project verder te gaan.
Op het vlak van sport en vrije tijd, vond het gemeentebestuur de voetbalclubs bereid om samen te werken rond hun jeugdwerking, wat
dadelijk leidde tot materiële ondersteuning onder de vorm van – tijdelijke – douches en kleedkamers. Die aanpak zal de jonge spelers zeker
ten goede komen en kan hopelijk in de toekomst leiden tot een nog
betere ontwikkeling van sportief talent.

De personeelswerking van het gemeentebestuur en het OCMW werd
doorgelicht met een externe audit. Dat leidde tot een nieuw model voor
de organisatie van de gemeentelijke dienstverlening, waarvan u in de
loop van het nieuwe jaar al de eerste resultaten zult zien. Het is de
bedoeling dat we u nog sneller en doelmatiger verder kunnen helpen
wanneer u naar het gemeentehuis komt én dat u voor nog meer administratieve formaliteiten een beroep kunt doen op elektronische dienstverlening van bij u thuis.
Op het vlak van milieuzorg keurde de gemeenteraad een dak- en zoldervloerisolatiepremie en een buitenmuur- of spouwmuurisolatie
goed. Het OCMW en het gemeentebestuur maakten werk van nauwere
samenwerking en namen belangrijke nieuwe initiatieven, zoals het
project ‘Buren voor buren’ en de oprichting van een dagcentrum voor
senioren, onder de naam ‘NOAH’, wat staat voor ‘nabijheid, opvang,
aandacht en huiselijkheid”.
In 2015 zal een hele reeks nieuwe initiatieven, die de voorbije twee jaar
werden voorbereid, vorm krijgen. We geven alvast een voorsmaakje.
De Vogelenzangstraat wordt grondig aangepakt: er komt niet alleen
een nieuw wegdek, maar ook de riolering wordt volledig vernieuwd.
Het fietspad van de Wijnegemhofstraat, een slagader voor het fietsverkeer tussen de deelgemeenten, wordt heraangelegd. Daarnaast wordt
nog eens een hele reeks straten, voet- en fietspaden geherasfalteerd.
Het zwaarvervoersplan, dat in 2014 werd opgestart, wordt verder afgewerkt, waardoor we het zware verkeer beter uit de woonkernen willen
weren. We zullen een experiment uitproberen, waarbij we een gedeelte
van het sluipverkeer met een dynamische, elektronische verkeersregeling uit het centrum van de gemeente willen weghouden. Er wordt ook
een parkeerbeleidsplan opgesteld om een aantal vervelende parkeerknelpunten doelmatig te kunnen aanpakken.
De camerabewaking aan GC Colomba zal worden geïnstalleerd, zodat
de feestzaal, de sporthal, de jeugdinfrastructuur, de sportsite en de
toegang tot het abdijpark efficiënt kunnen worden bewaakt. De inkomhal van GC Colomba zal overigens ook worden vernieuwd.
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In de tweede helft van het jaar wordt de benedenverdieping van
het gemeentehuis heringericht om u sneller en meer gericht te
kunnen bedienen. De integratie tussen de gemeente- en OCMWdiensten zal voor het eerst echt zichtbaar worden door het samenbrengen van de financiële en de personeelsdiensten. De Chiro van
Everberg mag rekenen op een uitbreiding van de infrastructuur. We
maken werk van een ‘accommodatieplan’, een moeilijk woord, wat
betekent dat we systematisch nagaan hoe de bestaande gebouwen
zo goed mogelijk kunnen worden benut en aan welke noden we
supplementair kunnen beantwoorden. In onze gemeentescholen
wordt de verbetering van didactische ondersteuning verdergezet,
met onder meer nieuwe Smartboards in de klassen om op een
eigentijdse, multimodale manier te kunnen lesgeven. Op sociaal
vlak zal armoede – en vooral kinderarmoede – worden tegengegaan, door mensen weerbaar te maken en hen via begeleiding toe
te leiden tot school of arbeidsmarkt.

We zullen u over de vordering bij de uitvoering van al deze plannen op
de hoogte houden via Zoeklicht, de webstek, onze e-brieven en de
diverse inspraak- en participatiemomenten die onze gemeente rijk is.
Als u het nieuwe jaar gezellig samen met het gemeentebestuur wil
inzetten, dan nodigen we u zeer graag uit op ‘DAG 1’, het intussen welbekende nieuwjaarsevenement op de eerste dag van het jaar. Stap de
ouderjaarsavondstramheid uit de benen en kom op 1 januari 2015 tussen 17 en 19 u. naar de site Colomba (sporthal Kortenberg), waar we u
graag verwelkomen met muziek, animatie, een hapje en een drankje.
Met hartelijke nieuwjaarsgroet,
Chris Taes
Burgemeester

Gemeenteraad
Gemeenteraad van 1 december 2014
• Voor het aanslagjaar 2015 wordt een aanvullende belasting vastgesteld op 7,9 % van het inkomen van de belastingplichtige in het aan
het aanslagjaar voorafgaande jaar.
• Voor 2015 worden er 950 opcentiemen op de onroerende voorheffing ingevoerd.
• De gemeenteraad keurde een tweede budgetwijziging voor 2014
goed en een aanpassing aan het budget van 2015. Ook het aangepaste financieel meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd.
• Voor het dienstjaar 2014 wordt een toelage voor een totaal bedrag
van 2.900 euro toegekend aan de oudercomités van alle basisscholen op het grondgebied van Kortenberg. Het bedrag wordt onder de
zes comités verdeeld in functie van hoeveel in de gemeente woonachtige leerlingen (kleuter en lager) op 1 oktober 2014 officieel in
de scholen ingeschreven waren.
• Vanaf 1 januari 2015 verlaagt het tarief voor een pmd-zak naar 0,15 euro.
• De maandelijkse woonstvergoeding van 500 euro die aan pastoor
Maervoet werd toegekend diende met ingang van de maand augustus 2014 te worden betaald in plaats van vanaf september. De extra
maand zal worden uitbetaald.

• Vanaf 1 januari 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden
op het openbaar domein. Interleuven wil met het project 'alternatief
onkruidbeheer' een gezamenlijke aannemer en een gezamenlijke
monitor aanstellen om het alternatief onkruidbeheer binnen de
gemeente respectievelijk uit te voeren en op te volgen. De gemeenteraad ging akkoord met het projectvoorstel van Interleuven. Door
deze opdracht intergemeentelijk te organiseren kan immers een
gunstigere prijs verkregen worden. De streefdatum voor de start van
het alternatief onkruidbeheer is 1 april 2015.
• De gemeenteraad keurde het bestek voor het groenonderhoud in de
jaren 2015, 2016 en 2017 goed. De kostenraming voor drie jaar
bedraagt 390.000 euro inclusief btw.
• De opdracht voor de huur van fotokopieertoestellen - één voor het
administratief centrum en vier voor de gemeentelijke basisscholen –
zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een periode van 5 jaar vanaf de installatie van de toestellen.
•	Melody Debaetselier werd door de gemeenteraad aangeduid als
tweede beheerder van het beheerscomité van de interlokale vereniging voor drugs- en alcoholpreventie Haacht-KeerbergenKortenberg.
• Ook volgende punten werden besproken: geluidshinder van de E40
en de resultaten van de vaste camera’s in onze gemeente.

Volgende gemeenteraad
Maandag 5 januari 2015
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
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Algemene Zaken via
algemenezaken@kortenberg.be.
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Sluitingsdagen januari
• Het Administratief Centrum zal gesloten zijn van woensdagnamiddag 31 december tot en met 2 januari 2015. Die dagen
kunt u ook niet terecht in de Bib.

Foto: Evgenia Belyaeva

• De politiehuizen van Kortenberg en Herent zijn gesloten op
donderdag 1 en vrijdag 2 januari 2015. Op woensdag 31
december zal het onthaal sluiten om 15 u. In dringende gevallen kunt u terecht op het noodnummer 101.
• Het containerpark in de Noodbosweg 100 te Kortenberg is
gesloten op donderdag donderdag 1 januari 2015.

Lokale Economie
GEMEENTEBESTUUR

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 jaarbeurzen en jaarmarkten 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.

Deze afwijkingen gelden voor geheel Kortenberg (bijvoorbeeld ter gelegenheid van de eindejaarsperiode en solden of ter gelegenheid van een
braderie, avondmarkt, ...).

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag: 2015

Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.
Eén of meerdere handelaars of ambachtslieden, of een vereniging van
handelaars of ambachtslieden, die dergelijke afwijking(en) wensen te
bekomen, kunnen een aanvraag tot afwijking indienen. Deze aanvraag
moet schriftelijk en tijdig gericht worden aan het College van Burgemeester
en Schepenen, dienst voor Lokale Economie, De Walsplein 30 te 3070
Kortenberg. De aanvraag vermeldt het gebied en de datum/data waarvoor afwijking wordt gevraagd.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft een aantal dagen vastgelegd waarvoor een afwijking op de wekelijkse rustdag wordt toegestaan. Zo krijgen de handelaars in Kortenberg de mogelijkheid om een
zondagopening te organiseren op zondag 4 en 11 januari 2015.
Dat betekent dat er nog 13 afwijkingen van rustdag kunnen worden toegestaan voor het jaar 2015. Indien u een dergelijke afwijking wenst te
bekomen, gelieve dan uw aanvraag vóór de maand juni in te dienen. De
wijze van de aanvraag vindt u hierboven beschreven.
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Elektriciteitsschaarste
GEMEENTEBESTUUR

Wat als er elektriciteitsschaarste zou optreden in onze gemeente?

Welke straten van Kortenberg zijn
opgenomen in het afschakelplan?
De hoofdgemeenten en straatnamen die voorkomen in het afschakelplan
vindt u op: www.eandis.be/eandis/energieschaarste.htm. In deelgemeenten Everberg en Meerbeek zijn een aantal straten opgenomen in
het afschakelplan. Als een straatnaam niet voorkomt in de lijst, betekent
dit dat de betrokken straat niet zal worden afgeschakeld.
Wat gebeurt er in de gemeente tijdens de afschakeling?
• Indien het tot een afschakeling zou komen, zal de gemeente hierover op
voorhand communiceren naar de inwoners toe door middel van de
gemeentelijke webstek, de gemeentelijke elektronische nieuwsbrief en
persberichten.
• Tijdens de afschakeling zal het gemeentelijk crisiscoördinatiecentrum verzamelen in het Administratief Centrum om van daaruit de situatie op te volgen en te coördineren.
• Ook zal tijdens de afschakeling een onthaalcentrum worden geopend
in OC Berkenhof in de Beekstraat in Kortenberg. Dit zal worden gerund
door het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk, bestaande uit personeel van gemeente, OCMW en externe vrijwilligers. In het onthaalcentrum kunnen eventuele getroffen personen uit Everberg (afschakeling in
schijf 4 en schijf 1) en/of Meerbeek (afschakeling in schijf 1) opgevangen worden in een verwarmde en verlichte ruimte – deelgemeente
Kortenberg wordt immers niet afgeschakeld. In het onthaalcentrum zal
ervoor gezorgd worden dat inwoners die niet meer kunnen telefoneren
in geval van nood de noodnummers zullen kunnen bereiken.
• De gemeente zal tijdens de afschakeling ook een telefonisch informatiepunt (telefoonnummer 02 755 22 99) oprichten om de vragen
van ongeruste burgers te beantwoorden.
• De verkeerslichten in Erps-Kwerps (kruispunt N2 met
Schoonaardestraat) zullen niet werken in schijf 1, maar er geldt dan een
voorrangsregeling door middel van het verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) in de zijstraten.
• Omwille van het uitvallen van de openbare verlichting in het geval van
een afschakeling zullen in de mate van het mogelijke extra politiepatrouilles worden ingezet om de veiligheid in de getroffen wijken te
garanderen en ongeruste burgers gerust te stellen.

Aandachtspunten voor inwoners van een
afgeschakelde zone vóór, tijdens en na
de afschakeling
Vóór
• A ls u een stroomgroep koopt, laat deze dan installeren door een
professional om het risico op kortsluiting te beperken.
• Laat uw inbraakalarm en camerabewakingssysteem nakijken en
keuren. De meeste van deze systemen kunnen gedurende een aantal uren zonder stroom functioneren.
• Maak een urgentiekit, met onder andere een radio op batterijen,
een zaklamp, theelichtjes (bij voorkeur in een houder), eventueel
medicijnen, dekens, warme kledij, …
• Voorzie eten dat koud kan worden gegeten en warm water in thermosflessen (bijvoorbeeld voor babyflesjes).
• Laad uw gsm op (maar hou er rekening mee dat de mobiele en
vaste telefoonnetwerken verstoord kunnen zijn tijdens een elektriciteitspanne). Enkel vaste telefoons met een analoge aansluiting
zullen nog functioneren. Neem voor meer informatie contact op
met uw telefonieleverancier.
• Leg een zak ijsblokjes in uw diepvriezer ter controle na de stroomonderbreking.
• Verwacht u dat u tijdens de elektriciteitsonderbreking uw auto zult
moeten gebruiken en staat deze geparkeerd in een garage met
elektrische garagepoort, denk er dan aan om uw auto vóór de
afschakeling buiten te parkeren.
• Verwittig kennissen, familie en kwetsbare buren.
• Als een familielid elektrisch medisch materiaal nodig heeft, ga dan
op de dag van de aangekondigde afschakeling met hem/haar naar
een ziekenhuis.
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Tijdens
• Trek gevoelige elektrische apparaten (tv, computer) uit om schade te vermijden als gevolg van een te hoge spanning of heropstart.
• Zet om dezelfde reden de thermostaat van uw centrale verwarming op het minimum.
• Beperk verplaatsingen met uw wagen.
• Luister naar de media (via een radio op batterijen of autoradio).
• Gebruik eerder zaklampen (of theelichtjes in houders) dan kaarsen.
• Zet theelichtjes (desnoods kaarsen) in een houder en zet ze op een niet-ontvlambaar oppervlak. Laat ze nooit zonder toezicht en blaas ze uit voor u
gaat slapen.
• Open uw koelkast of diepvriezer niet onnodig.
• Stap niet in een lift of open uw elektrische garagepoort niet op het moment dat de aangekondigde stroomonderbreking van start zal gaan.
• Telefoneer enkel als het nodig is om het netwerk niet te overbelasten (bij stroomonderbreking ondervindt het telefoonverkeer hinder). Weet dat
sms-en het netwerk minder belast dan telefoneren.
• Sluit ramen en deuren om zo goed mogelijk de warmte in huis te behouden.
• Opgelet: als u op gas, mazout, kolen of hout verwarmt, zorg dan voor voldoende verluchting en voorkom koolstofmonoxidevergiftiging.
• Hou een lichtschakelaar in aan-positie om te weten wanneer de stroom hersteld is.

Na
• Z et al uw elektrische apparaten niet tegelijkertijd opnieuw aan om het risico op een nieuwe onderbreking
te verkleinen.
• Als u een noodgenerator gebruikt, mag u deze niet verder gebruiken wanneer de stroom wordt hersteld.
Schakel deze terug uit om een kortsluiting te vermijden.
• Controleer of het voedsel in uw koelkast en diepvriezer niet bedorven is. Bij twijfel gooit u het weg. Als u
ter controle een zak met ijs in uw diepvriezer hebt gelegd en merkt dat het ijs gesmolten is en daarna
terug bevroren, dan is er een grote kans dat uw eten bedorven is.
• Als de deur van uw diepvriezer gesloten bleef, kan het voedsel gedurende 24 tot zelfs 36 uren bevroren
blijven tijdens een panne, afhankelijk van de temperatuur. In dat geval is het veilig om het voedsel nog
te consumeren.
• Als u tijdens de stroomonderbreking zaken uit uw urgentiekit (zie tips in ‘Wat te doen vóór een stroompanne’) gebruikte, vul dan de kit opnieuw aan voor een volgende noodsituatie.
• Ga na of alles in orde is met kennissen, familie en kwetsbare buren.

Meer info:
• www.offon.be
• www.kortenberg.be (Leven en samenleven / Rampenplan / Elektriciteitsschaarste)
• Info over CO-vergiftiging op www.stichtingbrandwonden.be of www.antigifcentrum.be
• Info over de gevolgen van een stroomonderbreking voor telecommunicatie op
www.bipt.be/nl/consumenten/faq/list/44-stroomonderbrekingen-winter-2014-2015
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Openbare Werken
GEMEENTEBESTUUR

Uitbreiding kerkhof Meerbeek

Op maandag 17 november werd de uitbreiding van het kerkhof van
Meerbeek ingehuldigd.
Op de historische begraafplaats van Meerbeek rond de kerk werd al lang
niemand meer begraven, en de bestaande begraafplaats gelegen achter de
historische begraafplaats kampte met een acuut en ernstig plaatsgebrek.
Daarom werd de bestaande begraafplaats uitgebreid naar achteren toe.
Bij het ontwerp voor de uitbreiding en verfraaiing van de centrale begraafplaats werd rekening gehouden:
•m
 et de voorschriften van het goedgekeurde ‘RUP dorpskern Meerbeek’;
• met het feit dat op de begraafplaatsen niet alleen de overledenen een
laatste rustplaats moeten krijgen, maar ook dat de nabestaanden in
deze omgeving tot bezinning of mentale rust moeten kunnen komen;
• met de bestaande ingerichte begraafplaats;
• met het ontwikkelde begraafbeleid, met de verschillende soorten
rustplaatsen en concessies;
• met de bereikbaarheid van de graven, zowel voor de begrafenisondernemers als voor de eigen diensten van de gemeente, van andersvaliden en van personen die begeleid moeten worden;
• met de afscherming van de begraafplaats van de omgeving, zonder de
toegankelijkheid of het open karakter te beperken;
• met onderhoudsarme groenelementen.

Er werd gekozen voor een groot grasveld, waar de verschillende soorten
graven werden voorzien in functie van de grondwaterstand, alsook voor een
columbariumtuin met een open karakter. Deze columbariumtuin is uitgerust
met columbariumnissen waarin de urnen worden ondergebracht.

Het ontwerp heeft een strakke rechtlijnige vormgeving, ontstaan uit de
noodzaak een optimale begraafcapaciteit te voorzien. Behalve aan deze
functionele eis werd ook voldoende aandacht besteed aan een zachte en
tevens symbolische belevingswaarde.

Op de nieuwe uitbreiding zijn enkel de hoofdassen verhard, de grafrijen
worden via het gazon betreden. De begraafplaats heeft een uitgesproken
groen karakter. Rekening houdend met het verbod op het gebruik van
pesticiden in het openbaar groen was dit de enige en beste oplossing.
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Drugs- en alcoholpreventie
GEMEENTEBESTUUR

Permanentiemomenten drugs en alcoholpreventieambtenaar

Sinds mei 2014 beschikt Kortenberg, in samenwerking met Haacht en
Keerbergen, over een intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiedienst. Preventiewerker Sofie Fruyt is beurtelings aanwezig in de drie
administratieve centra. Tijdens haar permanentiemomenten bent u
welkom zonder afspraak. De permanentiemomenten in Kortenberg
gaan door in zaal Hensmans op het gelijkvloers (u neemt de gang
rechts achter het onthaal):
• iedere tweede woensdag van de maand: van 14 tot 16.30 u.
• iedere vierde maandag van de maand: van 17 tot 19 u.

Maandelijks worden de permanentiemomenten aangekondigd in Zoeklicht op blz. 2.

Een inwoner van Kortenberg is uiteraard ook welkom in Haacht en
Keerbergen tijdens de permanentiemomenten in de Administratieve
Centra van die gemeenten. Het volledige overzicht van de permanentiemomenten in 2015 en updates/wijzigingen hierin vindt u op
www.kortenberg.be (Diensten / Drugs- en alcoholpreventie).
Contact:
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be
016 26 94 37

In de maand januari is zij dus aanwezig op
• Woensdag 14 januari van 14 tot 16.30 u.
• Maandag 26 januari van 17 tot 19 u.

OCMW
Buren voor buren! Ook als het sneeuwt
Na de zachte winterperiode van afgelopen jaar, organiseert het Lokaal
Dienstencentrum dit jaar weer de sneeuwtelefoon. Met dit initiatief
willen we het buurtcontact en buurtgevoel versterken. In de komende
wintermaanden willen we senioren en andersvaliden een helpende
hand reiken. Bij sneeuwval staan we voor deze mensen klaar om hun
stoep terug sneeuwvrij te maken.
Wanneer het gesneeuwd heeft en u of iemand uit uw omgeving niet
zelf kan instaan voor het sneeuwvrij maken van het voetpad voor uw
deur, kunt u tijdens de kantooruren bellen naar het Lokaal
Dienstencentrum. Wij zorgen ervoor dat een vrijwilliger zo vlug mogelijk uw voetpad terug sneeuwvrij maakt, in de mate van beschikbaarheid van vrijwilligers.
Wilt u als vrijwilliger meewerken aan dit initiatief en de mensen in uw
buurt helpen, dan kunt u ook contact opnemen met de centrumleider
Geert Gevers op onderstaand nummer.

Sneeuwtelefoon: 0491 996 224
Elke werkdag tussen 9 en 16 u.
Gratis dienstverlening
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Gezinshulp
Wordt eten maken wat moeilijker? Valt het boodschappen doen u
zwaar? Hebt u nood aan iemand die u helpt met uw persoonlijke verzorging? Hulp nodig bij de was? Bent u ziek, hebt u een beperking of
een ander probleem waardoor u tijdelijk of langdurig hulp nodig hebt
om uw dagelijks leven te organiseren?
Dan kunt u een beroep doen op de dienst gezinszorg van OCMW
Kortenberg. Deze dienst geeft hulp aan iedereen die het nodig heeft.

Sociale ondersteuning
• Een luisterend oor
• Hulp bij administratie
Huishoudelijke taken
• Eten maken
• Afwassen
• Boodschappen doen
• Was en strijk

Mogelijke taken die de verzorgenden bij u doen:
Persoonlijke verzorging
• Hulp bij omkleden
• Hulp bij eten en drinken
• Haarverzorging
• Hulp bij uw dagelijks of wekelijks toilet

Meer info of aanvragen: Heidi Janssens, 0491 996 227
of via thuisdiensten@ocmwkortenberg.be

Lokaal Dienstencentrum
Computercursus fotobewerking en aanmaak fotoboek
Tijdens deze cursus maakt Seniornet Vlaanderen u wegwijs in het digitaliseren van uw foto’s. Na het opladen van uw foto’s op de pc leert u
hoe u Picasa gebruikt om rode ogen te verwijderen, foto’s te vergroten
of verkleinen en het contrast, de kleur, enzovoort aan te passen. Daarna
leert u een mooie show te maken van al uw foto’s, wat gegarandeerd
een succes wordt als u die toont aan vrienden en familie. Er komen
titels, speciale effecten, commentaren en zelfs muziek bij kijken. U leert
ook een fotoboek samenstellen met uw foto’s. Als het fotoboek voldoet
aan uw wensen, dan kunt u het bestellen.
Basiskennis van pc en internet is vereist.
Praktisch:
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie
Maandag 12, 19 en 26 januari en 2 en 9 februari, van 9 tot 12 u.
Maximum 12 deelnemers
Inschrijven vóór 7 januari
€ 87,50

Meer info: Geert Gevers (0491 996 224) of Chris Van Opstal
(0491 996 226) of via dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
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Infonamiddag: De groene huisapotheek
Deze boeiende infosessie wordt georganiseerd in samenwerking met
‘De Groene Dag vzw’. In de groene apotheek wordt gebruik gemaakt
van hulpmiddelen geput uit de rijke schat van de natuur.
Welke zijn deze natuurmiddelen?
• Aarde: klei, leem met inwendige en uitwendige toepassingen
• Water als oplosmiddel, reinigingsmiddel, drager van koude of warmte
• Kruiden als prikkel om het lichaam toe te laten zichzelf te genezen
• Kruiden- en plantextracten: sappen, tincturen, etherische olie, …
• Oliën: olijfolie, amandelolie, plantenvetten, jojoba-olie, …
• Stoombad, sauna, warmtetechnieken, manuele technieken, reflexmassage
• Uitwendige applicaties
• Bijenproducten: honing, stuifmeel, propolis, koninginnebrij

Uiterst boeiende voordracht voor wie
de principes van natuurlijke zelfzorg wil
hanteren.
Stefaan De Wever leidt ons binnen in
deze natuurlijke schatkamer.
Praktisch:
OC Berkenhof, Lokaal Harmonie
Dinsdag 13 januari van 14 tot 16.30 u.
Deelnameprijs: gratis
Inschrijven vóór 10 januari
Meer info: Geert Gevers (0491 996 224) of Chris Van Opstal
(0491 996 226) of via dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

Dit alles indachtig, dat ‘voorkomen beter is dan genezen’.

GEMEENTEBESTUUR

Café Combinne

Café Combinne is een intercultureel praatcafé dat Nederlandstaligen en anderstaligen samenbrengt.
Het is een ontmoetingsplaats waar u elkaar beter leert kennen in een gezellige sfeer. Er wordt altijd in het Nederlands gepraat over bepaalde thema’s
(werk, hobby, cultuur, …) en iedereen is welkom.
Praktisch:
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
Vrijdag van 14 tot 16 u., niet tijdens schoolvakanties

Meer info: Geert Gevers (0491 996 224) of
Chris Van Opstal (0491 996 226) of via
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
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Burgerzaken
GEMEENTEBESTUUR

Nieuwe tarieven elektronische kaarten

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken rekent de gemeenten vanaf 1 januari 2015 een hoger tarief aan voor de uitreiking van elektronische
kaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken voor vreemdelingen. Daardoor verhogen ook de prijzen voor deze documenten.
De nieuwe prijzen zien er als volgt uit:

Gewone procedure 20,70 euro
Spoedprocedure 119,90 euro

Prikbord
Stelt u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerk?
Als u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerkstelt, is het
belangrijk dat u haar of hem aangeeft bij de Rijksdienst voor de Sociale
Zekerheid én verzekert tegen arbeidsongevallen. Als u dat niet doet, riskeert u een of meerdere boetes.
Concreet moet u
• zich inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor de Sociale
Zekerheid en
• het personeel dat u tewerkstelt aangeven via de Dimona-applicatie op
het portaal van de sociale zekerheid en
• de nodige RSZ-bijdragen betalen en
• uw personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen bij een erkende
verzekeringsonderneming.
Het bovenstaande is niet van toepassing op huispersoneel dat met dienstencheques wordt tewerkgesteld. Dat is immers verzekerd via het bureau
dat hen uitzendt.

Meer info: Lees de folder over huispersoneel op de website van het
Fonds voor arbeidsongevallen, www.faofat.fgov.be (Over het FAO /
Publicaties / Folders), raadpleeg de Portaalsite van de Sociale Zekerheid
(www.socialsecurity.be) of bel het contactcenter van de sociale zekerheid
op het nummer 02 511 51 51 (iedere werkdag tussen 7 en 20 u.).

Bloedinzamelingen in onze gemeente in 2014
ERPS-KWERPS
Polyvalente zaal van Rusthuis OnzeLieve-Vrouw Lourdes – Dorpsplein 10
Op volgende dinsdagen, telkens
van 18 tot 20.30 u.
• 10 maart
• 02 juni
• 8 september
• 29 december

EVERBERG
Parochiezaal
Annonciadenstraat
Op volgende donderdagen, telkens
van 18 tot 20.30 u.
• 5 februari
• 7 mei
• 2 7 augustus
• 1 9 november

KORTENBERG
Gemeenschapscentrum Colomba
Wijngaardstraat 1
Op volgende woensdagen, telkens
van 18 tot 20.30 u.
• 25 maart
• 24 juni
• 26 augustus
• 28 oktober

Zoeklicht · Kortenberg
januari 2015

14

Nieuw contactadres De Watergroep

November in beeld

Met ingang van 2015 kunnen klanten van De Watergroep met technische
vragen terecht in het sectoraal dienstencentrum in Vilvoorde in plaats van
in Rotselaar:
De Watergroep - Sectoraal dienstencentrum Noordwest
Twee Leeuwenweg 21
1800 Vilvoorde
02 254 71 60
Openingsuren: van 8 tot 12 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Dit sectoraal dienstencentrum is het aanspreekpunt voor de realisatie van aftakkingen, het herstel van lekken, de aanleg van
distributieleidingen en zorgt voor de dagelijkse exploitatie van het distributienet.
Voor het afhalen van een standpijp kunnen klanten van De Watergroep
terecht in één van vijf dienstencentra.

1

2

3

4

5

6

1-2	
Op dinsdag 11 november vond in de Sint-Amanduskerk van Erps de 11-novemberviering plaats. Niet alleen de slachtoffers van de ‘Groote Oorlog’
werden herdacht, maar ook de slachtoffers van alle andere oorlogen in de wereld.
3	
Op 16 november konden heel wat kinderen proeven van creatieve kunstenberoepen op de Kinderkunstendag in het Administratief Centrum. Naast
wenskaarten maken en mode ontwerpen, konden kinderen zich ook uitleven op zelfgemaakte, swingende ritmes.
4	
In het kader van de Week van de Smaak kwam Eddie Niesten naar de Bib met allerlei weetjes over de oorlogskeuken. KVLV Everberg zorgde na afloop
van de lezing voor enkele hapjes die verband hielden met het thema.
5-6	
De inspiratiemarkt op zaterdag 22 november was een co-productie tussen lokaal beleid en inwoners waarbij iedereen ideeën mocht aanbrengen
om het leven in onze gemeente aangenamer en duurzamer te maken. Wie erbij was vond het initatief meer dan geslaagd.
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in Kortenberg
(Gemeentebestuur)

DAG 1

Toast Literair: poëziefestival met
proclamatie jeugdpoëziewedstrijd
GEMEENTEBESTUUR

Op donderdag 1 januari
nodigt het gemeentebestuur je
uit om samen met hen te klinken
op een fijn, nieuw jaar. Zak om
17 u. af naar de site Colomba voor een glaasje cava, een warme kom soep of
een dampend kopje chocolademelk. Dompel je onder in de magische sfeer
van ‘1001 nacht’, dans mee op de muziek en wens elkaar het beste voor het
nieuwe jaar! De jongsten kunnen genieten van een korte voorstelling door
‘Pruts en Tijl’. Tegen 19 u. sluiten we DAG 1 van het nieuwe jaar af.
Woensdag 1 januari van 17 tot 19 u.
Site Colomba, Kortenberg
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83

De Gemeente Kortenberg
organiseerde eind 2014
een jeugdpoëziewedstrijd
rond het thema ‘oorlog en
vrede’.
De winnaars van deze
wedstrijd worden uiteraard in de bloemetjes gezet. Op zondag 18 januari
om 10 u. is iedereen welkom in de Bib voor het poëziefestival.
Leerlingen van de KunstAcademie Zaventem brengen niet alleen de prijswinnende gedichten, maar ook een eigenzinnige selectie uit de wereldpoëzie rond het thema. Het geheel wordt gekruid met muzikale intermezzi.
Afsluitend is er voor ieder een drankje en een hapje.

(De Bib en cultuurdienst i.s.m. UPC Sint Jozef)
GEMEENTEBESTUUR

Zondag 18 januari om 10 u.
De Bib
Reserveren niet nodig

Herman (de Coninck)

Door Kristien Hemmerechts, Koenraad Sterckx
en Sylvie De Pauw
‘Herman’, de voorstelling, brengt een pakkend
beeld van de man, de dichter, de vader, de
echtgenoot, de vriend, ... aan de hand van
gedichten en brieven van Herman de Coninck
zelf en van de muziek waar deze opmerkelijke
figuur van hield.
Kristien Hemmerechts leest voor en vertelt.
Sopraan Sylvie De Pauw vertolkt de liederen,
begeleid door Inge Spinette op piano. Een mooie mix van klassiek vooral en
van verrassende keuzes uit jazz en chansons. Spits, passioneel en verstillend.
Donderdag 29 januari om 20 u.
Auditorium UPC Sint Jozef, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
VVK: € 10, kassa: € 12
Info en kaarten aan de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 83

Foto: Mateusz Stachowski

GEMEENTEBESTUUR

(De Bib i.s.m. Davidsfonds en de KunstAcademie Zaventem)

(Sportregio Dijle- & Hageland)
GEMEENTEBESTUUR

Schaatsdag

Op zaterdag 7 februari kunnen de inwoners van Kortenberg deelnemen
aan de gratis regionale schaatsdag.
Hiervoor kan je tickets reserveren via de UiTbalie in de Bib, via
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80. Reserveren kan vanaf maandag 5 januari zolang de voorraad strekt en enkel voor inwoners van
Kortenberg.
Zaterdag 7 februari van 9.30 tot 11.30 u.
IJsbaan, Ondernemingsweg 1, 3001 Heverlee
Alle leeftijden / Kinderen dienen vergezeld te
worden door
een volwassene
Reserveren verplicht
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(Bonzaï)

(vtbKultuur Kortenberg)

Bonzaï animeert
het Klokstaminee

Dansen leer je met plezier op maandag!

Net zoals vorig jaar animeert Bonzaï op de eerste zaterdag van het nieuwe
jaar het Klokstaminee. De Bonzaïers zetten de deuren van Ontmoetingshuis
De Klok open voor iedereen en klinken samen op een 'vredevol' 2015!
Kom genieten van gezellige babbels en deugddoende ontmoetingen,
een natje en een droogje en leuke animatie. Wat het wordt, verklapt
Bonzaï nog niet, maar het belooft alleszins weer heel gezellig te worden.
Van harte welkom!
Noteer ook alvast het Bonzaïweekend (17 en 18 januari) en de
Lichtmisviering met pannenkoeken op 1 februari! Exacte uren en locatie
zijn te vinden op www.bonzaiwerking.be.

Goed en toch goedkoop keren dansen?
Het kan al meer dan 40
jaar bij vtbKultuur
Kortenberg.
vtbKultuur Kortenberg organiseert tweemaal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage wals, tango, vlugge wals, chachacha,
jive (swing), disco-swing en salsa.
Geen show, geen acrobatie, geen competitie, geen medailles, … alleen
maar een gezonde portie plezier.
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven
worden in GC Colomba, Kortenberg
Beginners		
19 tot 20.15 u.
Gevorderden
20.15 tot 21.30 u.
Meer gevorderden 21.30 tot 22.45 u.
Vrijdag 16 januari: opendeuravond om 20 u.,
met dansdemonstraties ‘alle dansen’
Maandag 19 januari: kennismakingsles om 20 u.
Maandag 26 januari: aanvang nieuwe lessenreeks om 19 u.

Zaterdag 3 januari vanaf 19 u.
De Klok , Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Info: 02 757 12 43, bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be

GC Colomba, Kortenberg
Cursus 14 weken: € 95, leden vtbKultuur: € 90
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de
kennismakingsles: korting van € 5
Info: guido.craps@vtbkultuur.be, danstelefoon 0470 22 80 52,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

(Rode Kruis Kortenberg)

Cursus eerste hulp
Eerste Hulp: wij vinden allemaal dat iedereen het moet kunnen, maar in de praktijk zijn er nog veel mensen die met hun
handen in het haar staan of die in paniek zijn wanneer ze
geconfronteerd worden met een slachtoffer.
Wil je voortaan de kalmte zelve zijn en die persoon doeltreffend kunnen helpen, dan is de cursus eerste hulp precies wat je zoekt. Deze officieel erkende cursus wordt gegeven door goed opgeleide lesgevers met
een ruime ervaring binnen de hulpdienst van het Rode Kruis en geeft recht op een Europees erkend brevet.
De cursus gaat iedere maandag- en woensdagavond door.
Start: maandag 12 januari. Iedere maandag en woensdag
GC Colomba
Info: kortenberg.rodekruis.be, vorming@kortenberg.rodekruis.be of 0476 57 02 93 (William Rombaut)
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(Femma Kortenberg)

(Curieus)

Dansen op liedjes van Claude François!

Curieus zit aan de feestdis en stelt zijn
jaarprogramma voor

In de jaren ’60 en ’70 haalden Cloclo en zijn Clodettes regelmatig de top
tien met nummers als ‘Il fait beau, il fait bon’, ‘Comme d’habitude’,
‘Alexandrie, Alexandra’, ..., stuk voor stuk disconummers waarmee ambiance verzekerd was!
In een tijd waarin ‘retro’ hoog scoort en
vooral jonge mensen aanspreekt gaan
we ook voor het thema ‘dansen’ terug in
de tijd en halen leuke dansnummers uit
de oude doos! Voor de jeugd van toen
wordt dit beslist pure nostalgie! Trek
alvast je dansschoenen en retrojurk aan
en strek de benen op de Franse chansons.
Amusement verzekerd!

Curieus Kortenberg nodigt alle leden en sympathisanten uit op een lekker feestmaal. Bij
spijs en drank wordt het voorbije jaar in herinnering gebracht en worden de activiteiten
voor de komende maanden toegelicht. Het
wordt een gezellig samenzijn, met net dat tikkeltje meer dat zo kenmerkend is voor Curieus.
Zondag 18 januari van 11.30 tot 16 u.
OC Berkenhof
Info: curieus.secretariaat@telenet.be, 0497 86 34 34

(CD&V-Kortenberg)

CD&V klinkt op 2015!
Woensdag 14, 21 en 28 januari van 20 tot 22 u.
GC Colomba
€ 20 voor reeks van 3, leden: € 15
Info: 0485 35 97 97, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg

Op zondag 25 januari klinkt CD&V Kortenberg op het nieuwe jaar.
Burgemeester Chris Taes geeft er zijn traditionele nieuwjaarsspeech. Je
bent welkom vanaf 11 u. in zaal Lindehof voor een hapje en een drankje.
De inkom is gratis. Dit is ook hét moment om een babbeltje te slaan met
de burgemeester, schepenen en mandatarissen.
Zondag 25 januari om 11 u.
Zaal Lindehof, Peperstraat 46, Erps-Kwerps
Gratis

(KVLV Everberg)

Naaicursus voor beginners
Wegens blijvend succes organiseert KVLV Everberg opnieuw een naaicursus voor beginners.
Wil je al heel lang kunnen naaien/herstellen, maar heb je geen zin om daarvoor jaren opleidingen te volgen? Een knoop aannaaien, een broek of rok
korter of smaller maken, kousen stoppen, een gaatje in een trui dichtmaken: in deze vier lessen leer je de basis van naai- en herstellingstechnieken, van
de verschillen in naaimateriaal en stoffen en leer je een patroon te lezen.
Breng voor de eerste les ook al wat naaigerief en wat lapjes stof mee zodat we al een aantal technieken kunnen oefenen. Indien voldoende tijd en interesse
leer je ook nog de eerste stappen om met een naaimachine te werken.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20, vooraf inschrijven is dus de boodschap!
26 januari, 9 en 23 februari en 9 maart van 20 tot 22 u.
Parochiezaal, Annonciadenstraat, Everberg
€ 4 per les, leden: € 2 per les (materiaal niet inbegrepen)
Info en inschrijven: kvlveverberg@gmail.com, 02 759 31 44
of www.kvlv-everberg.be
Inschrijven vóór 20 januari
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(Femma Erps-Kwerps i.s.m. CM Kortenberg)

(vtbKultuur Kortenberg)

Goed geslapen?

Zuid-China,
schilderachtig,
traditioneel en modern
Beeldreportage door Guido Vervoort
China, een land 300 maal zo groot als België met 1,4 miljard inwoners. Eén
van de oudste en rijkste beschavingen ter wereld. De laatste decennia is het
land zich economisch en technologisch onstuitbaar aan het ontwikkelen. In
steden als Peking en Shanghai rijzen ontelbare wolkenkrabbers op.

Na een dag vol actie komt je lichaam ’s nachts weer op krachten. Alle
indrukken die je overdag opdeed, worden langzaamaan verwerkt. Slapen
brengt je lichaam en geest weer in balans. Ben jij een slechte slaper? Dan
riskeer je op termijn problemen te krijgen: vermoeidheid, verminderde
weerstand, neerslachtigheid, prikkelbaarheid … Want één ding is zeker:
slapen is van levensbelang voor groot en klein.
Tijdens de infosessie ‘Goed geslapen?’ krijg je inzicht in hoe je slaap in
elkaar zit en welke fabels onterecht voor waar worden aangenomen. Aan
de hand van eenvoudige tips leer je vaardigheden om je slaap positief te
beïnvloeden. Ook ontdek je er meer over het ontstaan van slaapproblemen en wat je kunt doen als slaapproblemen je leven dreigen te overheersen.

Doorheen het land
slingeren zich meer en
meer autosnelwegen
en hogesnelheidstreinen. China is echter
veel te groot om in één
reportage te tonen.
Om u het contrast te
tonen, concentreren
we ons buiten enkele belangrijke hypermoderne steden daarom op de afgelegen gebieden in Zuid-China. Hier vinden we nog het traditionele en mooiste China terug. Schilderachtige landschappen, nog authentieke stadjes,
bekoorlijke tempels en een kleurrijke bevolking van etnische minderheden
geven nog een stukje weer van het mysterieuze en exotische China van vroeger. Ook traditionele ambachten dragen hiertoe bij. Zuid-China is en blijft
voor de westerling een vreemd en exotisch universum.

Deze infosessie helpt je op weg naar een gezonde nachtrust en een uitgerust leven.
29 januari om 19.30 u.
OC De Zolder
Info: annemie.magnus@telenet.be,
www.femma.be/erps-kwerps, www.cm.be/agenda

Vrijdag 30 januari om 20 u.
OC Berkenhof
€ 6, leden: € 5
Info: 02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

(Dames en Heren)

Kom mee zingen met Popkoor Dames en Heren!
Popkoor Dames en Heren te Erps-Kwerps is op zoek naar vocaal talent om de groep van 30 zangers te versterken.
Pop, folk, jazz, gospel, a capella, doo-wop, misschien zelfs flashmob, … Alle muziekgenres komen aan
bod. Een solo of special act kan altijd, want elk talent zetten we graag in de kijker. Het plezier van het samen
zingen en dat delen met het publiek, daar draait het om bij ‘Dames & Heren’.
Praktisch: Dames en Heren repeteert elke vrijdag van 20 tot 22 u. in OC De Zolder te Erps-Kwerps.
Repertoire: Happy (Pharrell Williams), If I Needed You (The Broken Circle Breakdown), Breakfast in America (Supertramp), Royals (Lorde), Rolling in the
deep (Adele), ... Maar ook gospel, folk, en nog veel meer!
Meer info: Jan De Koninck, jan.de.koninck@skynet.be of 0496 67 22 82
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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.
Wat

Wanneer

Organisator

Waar

Info

do 01/01/15
van 17:00 tot 19:00

DAG 1

Gemeentebestuur
Kortenberg

Site Colomba

cultuur@kortenberg, 02 755 22 83

za 03/01/15
om 19:00

Bonzaï animeert het
Klokstaminee

Bonzaï

De Klok , Dekenijstraat 11,
Erps-kwerps

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

zo 04/01/15
om 15:00

Nieuwjaarsconcert in
Bozar te Brussel

vtbKultuur

Verterk: Station Kortenberg

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be

van 05/01/15
van 19:30 tot 21:35

Yogalessen

Yogaclub Erps-Kwerps

Turnzaal school 'De Klimop',
02 759 46 41,
Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps yogaclub.erpskwerps@gmail.com,
elke maandag

di 06/01/15
van 19:30 tot 20:30

Zumba

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com, elke dinsdag

woe 07/01/15
van 19:30 tot 22:30

Patchwork

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com, elke woensdag tot
18/03

zo 11/01/15
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 10 km Wandelclub Witlooftrekkers
Kortenberg

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

zo 11/01/15
van 14:00 tot 20:00

Nieuwjaarsbijeenkomst

vtbKultuur

OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be

ma 12/01/15
van 09:00 tot 12:00

Computercursus:
Fotobewerking en
aanmaak fotoboek

Lokaal Dienstencentrum

OC Berkenhof, lokaal Harmonie

€ 87,50, inschrijven: dienstencentrum@
ocmwkortenberg.be of 0491 996 224 (Geert
Gevers) of 0491 996 226 (Chris Van Opstal), ook
op 19/01, 26/01, 02/02 en 09/02

di 13/01/15
van 14:00 tot 16:30

Infonamiddag: De groene Lokaal Dienstencentrum
huisapotheek

OC Berkenhof, lokaal Harmonie

Gratis, inschrijven vóór 10/01:
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
0491 996 224 (Geert Gevers) of 0491 996 226
(Chris Van Opstal)

woe 14/01/15
van 20:00 tot 22:00

Dansen op liedjes van
Claude François

Femma Kortenberg

GC Colomba

0485 35 97 97, femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg, € 20 voor reeks
van 3, leden: € 15, ook op woe 21/01 en 28/01

za 17/01/15

Op weekend met Bonzaï

Bonzaï

De Klok, Dekenijstraat 11,
Erps-kwerps

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

zo 18/01/15
van 10:00 tot 12:00

Nieuwjaarsreceptie
Wandelclub
Witlooftrekkers

Wandelclub Witlooftrekkers

GC Colomba

www.witlooftrekkers.be

zo 18/01/15
van 15:00 tot 18:30

Pannenkoekennamiddag

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

di 20/01/15
van 19:30 tot 22:30

Bloemschikken

Die Blomme

OC Berkenhof

02 759 43 34, miafransen@telenet.be, lidgeld:
€ 10, € 45 voor 9 lessen, ook op woe 21/01/15
van 09:30 tot 12:30, van 13:30 tot 16:30 en
van 19:30 tot 22:30, do 22/01/15 van 19:30
tot 22:30
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Wat

Wanneer

Organisator

Waar

Info

za 24/01/15
van 17:00 tot 19:00 en
van 19:30 tot 21:30
zo 25/01/15
van 11:00 tot 13:00 en
van 13:30 tot 15:00

Restaurantdagen

Ouderraad en leerkrachten
van gemeenteschool De
Regenboog Kortenberg

OC Berkenhof

www.deouderraad.be

zo 25/01/14
om 11:00

CD&V klinkt op 2015

CD&V Kortenberg

Lindehof, Peperstraat 46,
Erps-kwerps

Gratis

ma 26/01/15
van 20:00 tot 22:00

Naailessen voor
beginners

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat, Everberg

02 759 31 44, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be, € 4 per les, leden: € 2,
materiaal niet inbegrepen, ook op 09/02, 23/02
en 09/03

ma 26/01/15

Danscursus

vtbKultuur

GC Colomba

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
elke maandag tot 27/04

do 29/01/15
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor
senioren

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

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

do 29/01/15
van 19:30 tot 22:30

Koken

KVLV Meerbeek

Parochiezaal, Sint
Antoniusstraat 7, Meerbeek

kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 29/01/15
van 19:30 tot 21:30

Goed geslapen?

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 44 23 Annemie (voor femma EK), 02
257 95 70 Els (voor CM),
annemie.magnus@telenet.be, www.femma.be/
erps-kwerps, www.cm.be/agenda

do 29/01/15
om 20:00

Herman (de Coninck)

De Bib i.s.m. cultuurdienst
en UPC Sint Jozef

UPC Sint Jozef,
Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80, VVK:
€ 10, kassa: € 12

vrij 30/01/15
om 20:00 tot 22:00

Beeldreportage:
Zuid-China

vtbKultuur

OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be

vrij 30/01/15
om 18:45

Vlaamse operette: Op de
purp’ren hei van Armand
Preudhomme

Femma Kortenberg

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 70 58, € 41

za 31/01/15
om 18:30

Vlaamse operette: Op de
purp’ren hei van Armand
Preudhomme

vtbKultuur

Vertrek: OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
€ 45, leden: € 41

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

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC 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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Gemeentebestuur Kortenberg
Burgemeester
Chris Taes (CD&V)
(voorzitter van het politiecollege en van de politieraad)
Bruulstraat 32, 3071 Erps-Kwerps
0487 33 18 53
chris.taes@kortenberg.be
Bevoegdheden: algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid, brandweer, burgerzaken, kerkfabrieken, mobiliteit, informatie en communicatie

Schepenen
Bart Nevens (N-VA) (lid politieraad)  
Prins Van Everbergstraat 6,
3078 Everberg
0487 33 18 57
bart.nevens@kortenberg.be

Ann Vannerem (CD&V)
Hofstraat 97, 3070 Kortenberg
0487 33 18 56
ann.vannerem@kortenberg.be

Bevoegdheden: openbare werken, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, onderhoud van gebouwen, wegen en waterlopen, groendienst

Bevoegdheden: cultuur, toerisme, sport, bibliotheken, archief

Kristien Goeminne (CD&V)
Kwikstraat 38, 3078 Everberg
0487 33 18 55
kristien.goeminne@kortenberg.be

Harold Vanheel (N-VA)
(lid politieraad)  
Everslaan 28, 3078 Everberg
0486 85 36 51
harold.vanheel@kortenberg.be

Bevoegdheden: grond- en woonbeleid, natuurbehoud en leefmilieu,
afvalbeleid, landbouw, senioren, ontwikkelingssamenwerking, gezin,
welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid, kinderopvang (zonder
voor- en naschoolse kinderopvang), dierenwelzijn

Bevoegdheden: financiën, jeugd, Vlaamse aangelegenheden

Sabine Ledens (N-VA)
Sijsjeslaan 38A, 3078 Everberg
0486 85 36 50
sabine.ledens@kortenberg.be

Alexandra Thienpont (CD&V)
Stationstraat 6,
3070 Kortenberg
0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be

Bevoegdheden: onderwijs (inbegrepen voor- en naschoolse kinderopvang), lokale economie, personeelsbeleid

OCMW-Voorzitter en schepen bevoegd voor sociaal beleid
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Gemeenteraadsleden
Koen Van Roey (CD&V) (lid politieraad)                   
Greensstraat 33, 3078 Everberg      	
koen.van.roey@kortenbergcdenv.be
Julia De Coster (CD&V)
Vogelenzangstraat 128, 3070 Kortenberg	
julia.de.coster@kortenbergcdenv.be

0477 69 15 82

02 759 55 66

Francis Peeters (CD&V) (lid politieraad)                  
Kammestraat 14, 3071 Erps-Kwerps		 0473 88 61 54
francis.peeters@kortenbergcdenv.be
Myriam Van Tricht (CD&V)              
Frans Mombaersstraat 34, 3071 Erps-Kwerps 	 0485 35 97 97
myriam.van.tricht@kortenbergcdenv.be

Axel Degreef (GROEN)
(plaatsvervangend voor Silke Cuypers tot en met 31 juli 2015)
Leuvensesteenweg 575, 3070 Kortenberg		 0491 88 11 77
axel.degreef@groen.be
Roger Broos (sp.a)                        
Eekhoornstraat 1, 3070 Kortenberg		 0475 23 16 58
broos@scarlet.be
Marinus van Greuningen (KNV)
Vierhuizenstraat 40, 3070 Kortenberg		 0498 98 33 15
marinus.van.greuningen@telenet.be

Leden Raad voor maatschappelijk welzijn
(OCMW)

René De Becker (CD&V) (lid politieraad)  
Leuvensesteenweg 799, 3071 Erps-Kwerps	 0496 86 66 64
rene.de.becker@kortenbergcdenv.be

Alexandra Thienpont (voorzitter) (CD&V)
Stationstraat 6, 3070 Kortenberg		 0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be

Melody Debaetselier (N-VA)
Burgemeester Van Kelfstraat 21, 3078 Meerbeek	 0493 61 13 76
melody.debaetselier@n-va.be

Maria Adriaensen (CD&V)
Burgemeester Van Kelfstraat 9, 3078 Meerbeek	
maria.adriaensen@kortenbergcdenv.be

02 759 52 21

Tom Jespers (N-VA)
Kouterstraat 44, 3071 Erps-Kwerps		 0486 96 74 10
tom.jespers@n-va.be

Marleen Poels (CD&V)
Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg		
marleen.poels@kortenbergcdenv.be

02 759 67 93

Jana Nevens (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg		 0478 75 54 00
jana.nevens@n-va.be

Hendrik Trappeniers (CD&V)
Rosbergstraat 13, 3078 Everberg		 0477 66 17 55
hendrik.trappeniers@kortenbergcdenv.be

Erwin Cleopater (N-VA)
Oudstrijderslaan 26, 3070 Kortenberg		 0497 04 28 76
erwin.cleopater@n-va.be

Michel Bullen (N-VA)
Achterenbergstraat 56, 3070 Kortenberg		 0475 50 69 66
michel.bullen@n-va.be

Stef Ryckmans (Open Vld) (lid politieraad)          
Leuvensesteenweg 389, 3070 Kortenberg	
stef@ryckmans.be

Hilde Noppen (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg		
hilde.noppen@n-va.be

0485 30 31 97

Lia Vandeven (Open Vld)
(plaatsvervangend voor Katrijn Willems tot en met 28 februari 2015)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps		 0497 42 38 77
lia.vandeven@telenet.be
Ann Van de Casteele (Open Vld)               
Engerstraat 67, 3071 Erps-Kwerps		 0475 45 05 61
ann_vdc@hotmail.com
Willy Trappeniers (Open Vld) (lid politieraad)          
Kiewitstraat 22 bus 2, 3070 Kortenberg	
tw@telenet.be
Mia Vandervelde (GROEN)            
Hertog Jan II laan 15, 3070 Kortenberg	
vanderveldemia@hotmail.com
Mia Brumagne(GROEN)
Rechtestraat 42, 3071 Erps-Kwerps
mia.brumagne@telenet.be

02 759 55 84

Chris Wynants (N-VA)
Populierenlaan 24, 3070 Kortenberg		 0475 68 47 49
chris.wynants@n-va.be
Rik Nys (GROEN)
Kwerpsebaan 152, 3071 Erps-Kwerps		 0477 53 00 36
nys.rik@skynet.be

0495 51 82 55

Elke Schillebeeckx (GROEN)
Kerkstraat 19, 3070 Kortenberg		 0473 65 58 20
elkeschillebeeckx@hotmail.com

02 759 48 42

Lia Vandeven (Open Vld)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps		 0497 42 38 77
lia.vandeven@telenet.be

0476 66 85 07

Jozef Beets (sp.a)
Schutterslaan 74, 3078 Everberg		
jozef.beets1@telenet.be

02 757 07 22
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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
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be 016 26 94 37
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
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 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
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,
Stien Pardon, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
IPM printing nv, Nestor Martinstraat 40, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 februari 2015. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 december 2014 worden
ingediend. Voorstellen voor het maartnummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 januari 2015 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 5 januari 2015 om
16 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de
redactieraad willen bijwonen.
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Inschrijven kan de UiTbalie
aan

