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Beste inwoner van Kampenhout
Tijdens de laatste maanden worden we overspoeld door negatieve berichten: wereldwijd daalden beurskoersen en banken
deelden in de klappen.
Met de laatste editie van de “Gemeenteberichten“ willen we
deze negatieve spiraal voor u doorbreken. Wel jà , terwijl u de
laatste dagen van 2008 aftelt , kunt u heel wat hoopvol nieuws

inhoud

ontdekken , in onze Gemeenteberichten.
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De sportdienst van onze gemeente heeft heel wat ruimte ge-
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Zoals u leest, zullen de eindejaarsfeesten in onze gemeente

Begraafplaatsen
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niet ongemerkt voorbijgaan. Bezoek de wekelijkse markt
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kregen in onze brochure ! De ijverige groep heeft verscheidene
projecten voor jong en oud op de kalender gezet. Sportief samenzijn smeedt banden.

en geniet van de gezelligheid.
Onze gemeentescholen zien het even ruimer dan de
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onder dit opvoedende project.
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U leest ook, beste inwoner, dat onze gemeente heel
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Ruimtelijke ordening
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een hartverwarmende uitstap te worden.
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Een gezellige eindejaarsperiode en een beloftevol Nieuwjaar

grenzen van Kampenhout: hoe je een wereldburger
wordt kan niet jong genoeg geleerd worden. Proficiat
voor de juffen en meesters die hun schouders zetten

wat dienstverlening aanbiedt aan jonge gezinnen en
senioren, ook armoedebestrijding staat aangestipt.
En… het heel eigene, datgene wat Kampenhout tot “ons
dorp“ maakt , wordt gelukkig weer op de agenda geplaatst!
De dialectenwandeling van de Dienst Toerisme belooft vast

wenst het gemeentebestuur ieder van u toe!
En… in 2009 bezoeken we u 1 maal meer: de gemeenteberichten vindt u dan vijfmaal in uw bus!
Namens het College van Burgemeester en Schepenen
Greet Willems
Schepen van informatie

De gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden,
de OCMW-voorzitter, de schepenen en
de burgemeester wensen u een “warm 2009”
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Antizjélwandelink
Als afsluiter van alweer een succesvol toeristisch
jaar organiseert gids Willy Vranckx in samenwerking met de Toeristische Dienst van Kampenhout op
27 december de Antizjélwandelink (dialectenwandeling).

De kaarten – deel 1 en 2 – zijn te koop in het infokantoor van de Toeristische Dienst dat gevestigd is in de
inkomhal van het Witloofmuseum Leuvensesteenweg 22 te Kampenhout-Sas. Ook op het gemeentehuis, in de bibliotheek en sporthal (Zeypestraat 26)
kan je een exemplaar aanschaffen.

Dees joar vertrekke we oep de parkin van SK Kampelaar, in de Votvinkestroat. We loepe langs achter
de wisse en de Bergsaa tot in ’t Stienkesbos. Weudde dat er mier as delft van de wandeleirs doa nognoeitofvanseleive geweist zen.
Vertrek oem 14u zjust. Goei wandelschoene en iene
euro meebringe!

In 2009 wordt het herwaarderingsproject verder
gezet en gaan we opnieuw van start met de inventarisatie van de trage wegen in een 3de deelgebied
van Kampenhout. Wie actief wil meewerken aan de
verdere uitbouw van het trage-wegennetwerk kan
zijn contactgegevens overmaken aan Sonia Van den
dries toerisme@kampenhout.be of 016 65 99 71.

Meer info:
@: toerisme@kampenhout.be of
☎: 016 65 99 71

TRAGE WEG
Onder een stralende herfstzon werd op zaterdag
8 november jl. het tweede deel van het trage-wegenplan ingewandeld. Ruim 130 enthousiaste wandelaars vertrokken op de parking van restaurant
Chalet Lillebroeck om te genieten van de prachtige
natuur die onze gemeente rijk is.
Sinds 2006 werkt Kampenhout aan de herwaardering van de voetwegen, kerkwegels en veldbaantjes.
Het deelgebied dat nu in kaart is gebracht wordt
begrensd door de Haachtsesteenweg, de gemeente
Steenokkerzeel en haar deelgemeente Perk, de gemeente Zemst met haar deelgemeente Elewijt, de
gemeente Boortmeerbeek en Kampenhout deel 1
(grens Frijselstraat/Molenveldweg).
Steeds meer mensen zoeken trage wegen op voor
hun blokje om (met de hond, …) in eigen omgeving of
voor een fikse tocht tijdens een vrije dag.
De trage-wegenkaart biedt je onbeperkte mogelijkheden van een netwerk om zelf je route uit te
stippelen.

toerisme

toerisme
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Bibliotheek

Bevraging bevolking
De openbare bibliotheek van Kampenhout wenst haar
dienstreglement aan te passen en vraagt, aan de hand
van deze bevraging, uw mening bij de nieuwe bepalingen
aangaande de uitleentermijnen, de te ontlenen aantallen
en de openingstijden. De bevraging beschrijft het huidige
reglement en stelt nieuwe richtlijnen voor.
U duidt aan of deze voorstellen uw goedkeuring verkrijgen en levert het formulier in.

bibliotheek

Ontleningen
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De bib ontleent verschillende soorten materialen : boeken, tijdschriften, strips, cd’s, dvd’s… Hoeveel eenheden
u van elke soort kan lenen werd, rekening houdend met
o.a. de grootte van de collectie en de circulatie, vastgelegd. Voor alle duidelijkheid : de opgegeven aantallen
gelden als maximum per persoon. De aantallen zijn cumulatief bedoeld : dus bv. 5 boeken, plus 4 strips, plus
5 cd’s, plus… De aantallen en de uitleenperiode oefenen
een invloed uit op de beschikbaarheid van de materialen
(hoe langer een item is ontleend, hoe langer u, als geïnteresseerde lener, moet wachten vooraleer het terug
beschikbaar komt). Leen- en maningsgelden blijven ongewijzigd.

Huidige situatie:

Aantal
titels

Uitleenperiode
(dagen)

Eerste
maning
op

Volgende
maningen

boeken

5

28

dag 29

dag 36, 43 ...

tijdschriften

4

28

dag 29

dag 36, 43 ...

strips

4

28

dag 29

dag 36, 43 ...

cd

5 (*)

14

dag 15

dag 36, 43 ...

dvd

2

14

dag 15

dag 36, 43 ...

cd-rom

2

14

dag 15

dag 36, 43 ...

(*) Bij cd’s wordt een dubbele cd geteld als 2 : u kan dus 5 schijfjes ontlenen,
wat niet altijd 5 titels betekent.

Voorstel:

Aantal
titels

Uitleenperiode
(dagen)

Eerste
maning
op

Volgende
maningen

boeken

5

21

dag 29

dag 36, 43 ...

tijdschriften

5

21

dag 29

dag 36, 43 ...

strips

5

21

dag 29

dag 36, 43 ...

cd

5

21

dag 29

dag 36, 43 ...

dvd

5

21

dag 29

dag 36, 43 ...

cd-rom

5

21

dag 29

dag 36, 43 ...

(*) Het aantal te ontlenen titels van recent aangekochte werken (aanwinsten)
wordt beperkt tot 2.

Openingstijden

BEVRAGING
In te leveren in de openbare bibliotheek,
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
Ik ga akkoord met het voorstel uitleen
(schrappen wat niet past)

JA - NEE
Ik ga akkoord met het voorstel openingstijden
(schrappen wat niet past)

JA - NEE
Suggestie(s)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Bij het opstellen van het voorstel werd rekening gehouden met de vaststellingen van het gebruikersonderzoek,
de personele middelen van de bibliotheek en met de tijdstippen die overeenkomen met de verwachte vrije tijd van
de gebruikers. De huidige gebruikersaantallen werden
van uur tot uur onderzocht, met bijzondere aandacht aan
de circulatie na 18 uur.
Kampenhout

Huidige situatie

Voorstel

Maandag

16:00 – 20:00

15:30 – 19:00

Dinsdag

16:00 – 20:00

15:30 – 19:00

Woensdag

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

Donderdag

16:00 – 19:00

15:30 – 19:00

Vrijdag

17:00 – 19:00

15:30 – 19:00

Zaterdag

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

☎ 016/65.99.79

@: kampenhout@bibliotheek.be

milieu

INZAMELACTIE •

GEEN PESTICIDEN IN HUIS EN TUIN

Pesticiden zijn schadelijk voor
mens en milieu !

Deze sensibiliserings- en inzamelcampagne kadert in
de reeds bestaande campagne ‘zonder is gezonder’ die
de burgers wil aanzetten om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken en te kiezen
voor milieuvriendelijke en gezondere alternatieven.
Daarom lanceren we een oproep tot een verminderd
gebruik van pesticiden in huis en tuin. Zeker voor die
bewoners die in de buurt van waterwingebieden
wonen !

Met de herfst weer in het land worden de intensieve onderhoudswerken in de tuin stilaan weer wat
minder. Restanten van bestrijdings-middelen verdwijnen vaak in een kast of - in het slechtste geval
– illegaal in de afvoer.
Daarom lanceert deze campagne een ‘warme’ oproep aan alle particulieren om restanten en lege
verpakkingen van bestrijdingsmiddelen af te geven op het containerpark bij de inzamelplaats van
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) – de chemiekluis !

Meer informatie over de opzet van de campagne is te
vinden op www.zonderisgezonder.be.
☎ 016/65.99.04
@: milieudienst@kampenhout.be

De OVAM saneert asbestcementdraailingen, ook in Kampenhout
In november start de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) op vraag van minister Hilde
Crevits opnieuw met een sanering van asbestcementdraailingen. Asbestcementdraailingen zijn afkomstig
van het afdraaien van buisranden van asbestcementen,
riool- en waterleidingsbuizen. Ze werden in het verleden door asbestverwerkende bedrijven uit Kapelleop-den-Bos en Willebroek ter beschikking gesteld van
werknemers en omwonenden als verharding of ophoging van hun perceel. In die tijd waren de gezondheidsrisico’s van asbest nog niet bekend.
Het saneringsproject wil de asbestcementdraailingen
op particuliere gronden, bedrijfsterreinen en gemeentegronden identificeren en waar nodig verwijderen.
Asbestcementdraailingen op uw perceel die een gezondheidsrisico kunnen vormen voor u en uw buren,
zullen worden verwijderd. Er zijn 27 gemeenten betrokken bij dit project, waaronder ook Kampenhout.
Omdat asbestcementdraailingen niet steeds zichtbaar
zijn, hebben we uw hulp nodig.

Als u weet of vermoedt dat er in het verleden op uw
terrein asbestcementdraailingen verwerkt werden,
vragen wij u dit aan te geven aan de hand van het
meldingsformulier dat u op de gemeentelijke website
www.kampenhout.be of op www.ovam.be vindt. Het
ingevulde aanmeldingsformulier bezorgt u aan de Milieudienst van Kampenhout, ter attentie van Wim Van
Essche, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout.
Het is alleszins in uw eigen belang dat u een melding doet,
zelfs al hebt u alleen maar een vermoeden.
Indien u zich niet aanmeldt, is het immers mogelijk dat
u later zelf het initiatief zal moeten nemen en dus ook de
kosten dragen van een onderzoek en eventuele sanering.
Alle aanmeldingen worden door een erkende bodemsaneringsdeskundige onderzocht tijdens een plaatsbezoek. Deze deskundige zal bepalen of sanering voor uw
perceel nodig is. U betaalt niets voor dit onderzoek en
de eventuele sanering. De onderzoeken zullen plaatsvinden in het voorjaar 2009; de saneringswerken zijn
voorzien in 2010.

MILIEU

Uit recente onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de
Vlaamse overheid blijkt immers dat in bepaalde landelijke gebieden in de bloedstalen van drie leeftijdsgroepen (pasgeborenen, jongeren en volwassenen) de
gehaltes aan DDE (= een afbraakproduct van het verboden pesticide DDT) verhoogd waren ten opzichte van
de respectievelijke Vlaamse referentiegemiddelden.
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Milieu
Voor meer informatie kunt u ook terecht op
www.kampenhout.be, of op www.ovam.be,
of bij de Milieudienst Kampenhout:
@: milieudienst@kampenhout.be of
☎ 016/65.99.04.

MELDINGSFORMULIER - Inventarisatie en verwijdering asbestcementdraailingen
				

Gelieve dit formulier uiterlijk 15 januari 2009 te willen bezorgen aan de milieudienst van uw gemeente.		
Indien u zeker weet of vermoedt dat er op uw terrein asbestcementdraailingen liggen, gelieve dit formulier in te vullen en
te bezorgen aan de milieudienst van uw gemeente. Op basis van uw melding zal een bodemsaneringsdeskundige uw terrein onderzoeken, vaststellen of er asbestcementdraailingen aanwezig zijn en beslissen of verwijdering ervan noodzakelijk
is.

MILIEU

PRAKTISCHE INFORMATIE - Contactgegevens
Voornaam + Naam: ................................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................
Telefoon: . ................................. Telefoon werk: . ..................................................GSM: . ......................................
Fax: . ..................................................... E-mail: . ...................................................................................................
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Perceelgegevens
Adres van het terrein (straat + nr.): ......................................................................................................................
met kadastrale gegevens (indien gekend): ..........................................................................................................
Het perceel (aankruisen wat past a.u.b.)
 is mijn eigendom
 wordt door mij gehuurd van:
Naam eigenaar: ......................................................................................................................................
Adres eigenaar: ......................................................................................................................................
Telefoonnummer eigenaar: ....................................................................................................................
 is niet bewoond
Aanwezigheid asbestcementdraailingen
Ik weet/vermoed dat er asbestcementdraailingen aanwezig kunnen zijn op mijn terrein, omdat
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Beschrijf hieronder kort waar volgens u de asbestcementdraailingen voorkomen op uw perceel. Tijdens een
plaatsbezoek zal een erkend bodemsaneringsdeskundige samen met u de zones met asbestcementdraailingen op een plan intekenen.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Nieuwsbrief
Vermoedelijke diepte/dikte van de laag asbestcementdraailingen:
De laag met asbestcementdraailingen op mijn perceel (aankruisen wat past a.u.b.):
		is bedekt door (omcirkelen wat past): grond - beton - klinkers - asfalt - kiezel - tegels – andere
 is onbedekt.
Opmerkingen
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

BEGRAAFPLAATSEN

In het kader van het begraafplaatsenproject werd
de aanbestedingsprocedure inmiddels afgerond.
Er werden twee aannemers aangesteld, elk met
een eigen specialiteit enerzijds de sanering en
noodzakelijke grafverplaatsingen, anderzijds de
herinrichting met aanplantingen.
Bij gunstige weersomstandigheden vatten de werken van fase I (begraafplaatsen Berg en Kampenhout) aan begin januari 2009. Indien alles naar
wens verloopt, worden deze werken beëindigd tegen het bouwverlof 2009.
In de 2e jaarhelft 2009, met tussenstop rond Allerheiligen, wordt fase II (begraafplaatsen Buken,
Nederokkerzeel en Relst) aangepakt. Ook deze
ontwerpplannen zullen voorafgaandelijk worden
voorgesteld en toegelicht aan het grote publiek.
Plaats en exacte datum van de infovergadering
verneemt u in een latere editie van de gemeenteberichten.
Gedurende de uitvoering van de werken worden
de begraafplaatsen afgesloten. Uitvaarten zullen
ongehinderd in nauwe samenspraak met de dienst
begraafplaatsen, de nabestaanden, de begrafenisondernemers en de uitvoerders van de werken
kunnen doorgaan.

Zerkherstel/plantengroei
Het gemeentebestuur staat in voor de aanleg en
onderhoud (wegenis, gebouwen, … van de begraafplaatsen). Het onderhoud van de individuele graven berust bij de nabestaanden. Dit betreft zowel
het graf zelf als eventuele plantengroei.

Indien herstellings-/onderhoudswerken aan een
grafzerk moeten worden uitgevoerd worden de
nabestaanden gecontacteerd door de dienst begraafplaatsen (op voorwaarde dat zij gekend zijn).
Te hoge of overwoekerende plantengroei wordt
sowieso verwijderd door de gemeentelijke groendienst of door de aannemer bij de uitvoering van
de werken.
En verder …
De totale aanpak van de begraafplaatsen is geen
eenmalig feit. Het is onze intentie een toekomstgericht funerair beleid te blijven uitbouwen, waarbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen,
wordt tegemoet gekomen aan de noden van een
modern ingerichte begraafplaats.
Wij danken de nabestaanden en de bevolking uitdrukkelijk voor hun begrip, hun vertrouwen en hun
uiterst positieve houding t.o.v. deze gevoelige problematiek.

Bijkomende inlichtingen :
Dienst begraafplaatsen
☎ 016/65 99 31 - 6 016/ 65 99 35
@: begraafplaatsen@kampenhout.be

BEGRAAFPLAATSEN

Sanerings- en
herinrichtingswerken
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Burgerzaken

Felicitaties en blijken van oprechte deelneming namens het gemeentebestuur ook aan diegenen en nabestaanden die wegens privacyredenen hun identiteit liever niet opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad,
waarvoor alle respect.

GeboorteS

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Luc Hermans &
Sandra Rottiers

09/07/2008

Febe

Kurt Bastin &
Petra Segers		

06/10/2008

Kyra

Davy Dirix &
Annemie Rommens

10/07/2008

Robin

Bart Taillieu &
Peggy Wynants		

07/10/2008

Lucas

Jean-Marc Bogaerts &
Deborah Declercq

11/08/2008

Tatiana

Tom Trappeniers &
Beeny Van Extergem

11/10/2008

Nette

Christophe Lambrecht &
Anne Jacquemijn

19/08/2008

Matteo

Jelle Dolhen &
Kelly De Mol

15/10/2008

Lars

Kurt Schoevaerts &
Nadine Knevels		

20/08/2008

Gitte

Werner Mertens &
Katrien Ausloos

24/10/2008

Lieze

Jean-Marc Denis & Laurence Wermoes		

26/08/2008

Thibaut

Koen Janssens &
Karlien De Jonge

25/10/2008

Martijn

Jurgen Desmedt &
Monica Maiale		

27/08/2008

Felicia

Kevin De Vleeschouwer
& Vanessa Leuraert

27/10/2008

Elle

Steven Gillabel &
Shirley Van Ransbeeck

31/08/2008

Emely

Hans Peeters &
Vanessa Cammers

31/10/2008

Lore

David Poit &
Lesley Heremans

01/09/2008

Rafael

Eric Vansteenwinkel &
Els Michiels

03/11/2008

Lobke

Johan Reas &
Iris Van Eyken		

01/09/2008

Lize

Koen Salens &
Kristel Delait		

01/09/2008

Tatiana

Mario De Smedt &
Marian Beyne		

02/09/2008

Elise

09/09/2008

Nathan

Lieven Van der Stock &
Bieke Vander cruys

19/09/2008

Gunther Van der Maelen &
Kristel Vanlangendonck

10/09/2008

Ella

David Vanderbist &
Karlien Van Rillaer

04/10/2008

Tim Ceulemans &
Thomas Hilde		

Sunil Jain & Hanim Dogan

04/10/2008

Marc Roelants &
Jennifer Johnson

10/09/2008

Phoebe

Jimmy Van Staen & Nele Maes

11/10/2008

Peter Wuyts &
Mora Astrid		

11/09/2008

Léon

Thomas Scheppers &
Liesbet Goolaerts

25/10/2008

Stefan Van Ingelgom &
Elke Van Melkebeek

13/09/2008

Brecht

Dirk Vochten &
Gerda Bras		

24/09/2008

Warre

Bartholomeus Gerretzen
& Kathleen Zwaenepoel

29/09/2008

Liese

Danny Surin &
Marleen Stevens		

05/08/2008

Anouk

HUWELIJKEN
(september - december)

Burgerzaken

HUWELIJKSJUBILARISSEN
Huwelijksjubilarissen die hun gouden bruiloft vieren,
worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bij een hapje en een tapje worden herinneringen aan
vroeger opgehaald.
Gedurende de periode september/begin december
2008 waren volgende koppels 50 jaar getrouwd :

DIAMANTEN
Georgius Pauwels & Amelia Mathijs

BRILJANTEN
René Van Ingelgom & Rosalia Eskens, wonend in de
Balkestraat stapten 65 jaar geleden in het
huwelijksbootje … dat nog steeds vaart.

Lucien Vandermeiren & Maria Peeters
Roger Paelinck & Anna De Cock
Robert De Krem & Hilda Bauweleers

HUWELIJKSJUBILARISSEN van 2008

Zij namen de gelukwensen en geschenken van het
Koninklijk Paleis, het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur in ontvangst bij een thuisbezoek van
het College van Burgemeester en Schepenen.
Wij wensen alle huwelijksjubilarissen nog vele jaren
samen in goede gezondheid en warm omringd door familie en vrienden.
Ontvangst gemeentehuis op 21 november 2008.

OVERLIJDENS
Met respect en ingetogenheid herdenken wij
diegenen die ons ontvallen zijn. Langs deze weg
bieden wij diegenen die moeten leven met een lege
plaats aan hun zijde onze meest oprechte deelneming
aan en wensen hen veel sterkte toe. Ook aan hen die
hun dierbaren liever niet gepubliceerd zagen.*

Een sfeerfoto van diegenen die in de eerste helft van
2008 hun gouden bruiloft vierden willen we u ook niet
onthouden. Zij waren onze gasten op 20 juni 2008.
*Nabestaanden dienen uitdrukkelijk toestemming te verlenen om deze
gegevens te publiceren. Indien uw dierbare niet in Kampenhout zelf
overleden is, zendt de dienst burgerlijke stand van de overlijdensplaats
(bvb Leuven) een officiële kennisgeving naar de woonplaats (Kampenhout). Het is pas na ontvangst van dit bericht én overschrijving van de
overlijdensakte in onze registers van de burgerlijke stand dat samen
met de uittreksels het toestemmingsformulier voor de gemeenteberichten wordt verstuurd. Het is dus mogelijk dat uw toestemmingsformulier
voor publicatie nog niet in ons bezit is op het moment dat de gemeenteberichten worden opgemaakt. Deze gegevens worden dan automatisch
in de volgende editie opgenomen.
Dank voor uw begrip.

Robert Bulckaert

25/07/2008

Joanna Michiels

27/07/2008

Marcel Eeckhout

30/08/2008

Petrus Van Ransbeek

01/09/2008

Leonie Meysmans

26/09/2008

Irma Artoos

09/10/2008

Henri Raes

11/10/2008

Albert Mart

13/10/2008

Jeanne Lens

16/10/2008

Maria Decuyper

26/10/2008

BURGERZAKEN

Bernard Scholiers & Maria Beullens
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welzijn

DE DIENSTVERLENING VAN KIND EN
GEZIN IN KAMPENHOUT

WELZIJN

Kind en Gezin biedt een waaier van preventieve diensten aan. Ook in jouw gemeente!
Je wordt bijgestaan door regioverpleegkundigen,
artsen, vrijwilligers en gezinsondersteuners die samenwerken binnen een regio. Persoonlijk contact en
dienstverlening op maat zijn hierbij erg belangrijk. Ons
aanbod passen we aan jouw specifieke behoeften en
eventuele nood aan extra begeleiding. Leef je in moeilijke omstandigheden, dan kan je op bepaalde plaatsen
rekenen op de concrete levenservaring van medewerkers die daarmee vertrouwd zijn.
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Je kan van onze dienstverlening gebruikmaken tot je
kindje 3 jaar is. We spreken samen met jou over gezonde voeding, veiligheid, verzorging, opvoeding, ontwikkeling, gezondheid en vaccinatie. Verder bieden we een
uiterst betrouwbare gehoortest aan. Dit alles is gratis.
Elke werkdag van 8 tot 20 uur kan je terecht bij de Kind
en Gezin-Lijn, op het nummer 078 150 100 (zonaal
tarief) of via info@kindengezin.be. In jouw gemeente
bevindt het consultatiebureau zich op het volgende
adres:Je kan dit consultatiebureau - of eventueel een
ander uit een omliggende gemeente - alleen na afspraak bezoeken.
Kind en Gezin
Bergstraat 15
1910 Berg-Kampenhout
www.kindengezin.be

ORGAANDONATIE?		

“Met mijn Organen kan ik een leven redden.		
Een mooier afscheidsgebaar is er niet.
En wie weet heb ik op een dag zelf een donor nodig.”
Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie.
Het is één van de mooiste gebaren van solidariteit, om-

dat het de dood overstijgt.
Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste
hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende
donors om aan de behoefte in België te voldoen. Gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten
die overlijden.
Hoe verklaar je de wens om donor te zijn?
Je kan jouw keuze voor orgaandonatie officieel bekendmaken. Daarvoor teken je in het gemeentehuis
(dienst bevolking) het formulier voor instemming of
weigering, dat vervolgens wordt doorgestuurd naar het
Rijksregister. Deze stap is volledig gratis en kan op elk
moment worden herzien.
Als je zelf naar het gemeentehuis stapt, dan maak je
een persoonlijke en weloverwogen keuze. Met een “ja”
geef jij patiënten die wachten op een orgaan kans op
een nieuw leven. Je bespaart tevens jouw familie en
dierbaren het maken van deze moeilijke keuze in jouw
plaats.
Meer weten?
www.beldonor.be
Dienst bevolking: bevolking@kampenhout.be
of 016/65.99.41

KAMPENHOUT STAP VOOR STAP
HARTVEILIG
Het AED-toestel kent een groot succes in onze gemeente en wordt beter bekend bij de Kampenhoutse
bevolking. Er werd massaal gereageerd om de opleiding te volgen. Al vlug waren de twee aangekondigde
data volzet en werden er twee extra opleidingen ingelast om aan de vraag te kunnen voldoen. Toch vindt
het gemeentebestuur dat onze gemeente moet verder
werken om Kampenhout “hartveilig” te maken. Daarom zal het gemeentebestuur van Kampenhout en het
Rode-Kruis Vlaanderen nog opleiding voorzien in 2009,
om iedereen vertrouwd te maken met het AED – toestel. Aangezien het Kampenhouts gemeentebestuur
een draagbaar AED-toestel heeft aangekocht om uit te
lenen voor grote activiteiten, doen wij een oproep naar
de verenigingen deze opleiding zeker te volgen. Als er
een lid de opleiding heeft gevolgd , kan de vereniging

welzijn

het toestel ontlenen.
Na een korte AED-cursus van Rode Kruis-Vlaanderen
bent u als “leek” bekwaam om het AED-toestel te gebruiken.

COMPUTERLESSEN
Het gemeentebestuur organiseert in het voorjaar 2009
terug computerlessen voor senioren.
Dit in samenwerking met Seniornet Vlaanderen. De
lessen zouden doorgaan vanaf woensdag 18 maart
tot en met zaterdag 21 maart in het zaaltje van de bibliotheek. Er zullen sessies zijn zowel in voormiddag,
namiddag als avond. Meer info en inschrijven in onze
gemeenteberichten die eind februari verschijnen of bij
dienst welzijn.

ONTHAALAVOND NIEUWE INWONERS
Op vrijdag 14 november werden onze nieuwe inwoners
ontvangen in het Witloofmuseum op Kampenhout-Sas.
Zij konden op een gezellige manier kennismaken met
het bestuur en plaatselijke politiewerking.

☎ 016/65.99.34

@: Welzijn@kampenhout.be

WELZIJN

Data van volgende opleidingen:
9 februari 2009 en 9 april 2009
Voor meer info en/of ontlenen van het AED Toestel kan
u terecht op de dienst Welzijn.
Via de gemeentelijke website zal u binnenkort ook het
invulformulier terug vinden op het Digitaal loket.
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OCMW

AANVRAAG VERWARMINGSTOELAGE

Ontsnappen uit de armoede is een
zaak van iedereen !

ALLEEN OP VOLGENDE ZITDAGEN:
DINSDAG
16-12-2008, van 13u.00 tot 18u.30
DINSDAG
20-01-2009, van 13u.00 tot 18u.30
DONDERDAG 19-02-2009, van 13u.00 tot 16u.00
MAANDAG
16-03-2009, van 13u.00 tot 16u.00
DINSDAG
21-04-2009, van 13u.00 tot 18u.30
MAANDAG
18-05-2009, van 13u.00 tot 16u.00

Op 17-10-2008 was het werelddag van verzet tegen armoede. Die dag hingen bij OCMW Kampenhout de lakens buiten. Het laken symboliseert de actie “aan de
armoede ontsnappen”.
OCMW Kampenhout toont zich solidair met de zwaksten in onze samenleving.
Armoede treft immers nog steeds 1 op 7 Belgen.

OCMW | jeugd

WAAR EN WANNEER KUNT U AANVRAGEN ?
bij het OCMW van Kampenhout
(Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout):
tijdens de zitdagen &
binnen de 60 dagen na de levering

!
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JEUGD

KINDERHAPPENING
Op 31 oktober 2008 genoten een 190 tal kinderen van
de kindermusical “ ROZIJN ZOEKT PRINS”.
En goochelaar Guinelli, deze toverde samen met de
kinderen heel wat moois uit zijn toverstaf !!

jeugd
Kostprijs?

HERFSTVAKANTIE
Even voorstellen:
Be.oke zal ook in de Kerstvakantie weer zijn beste
beentje voorzetten om er voor jullie een spetterende
vakantie van te maken !!

Kinderen wonend
in Kampenhout

Kinderen niet-wonend in
Kampenhout

1ste kind

€ 3,5/halve dag
of € 7/dag

€ 5/halve dag
of € 10/dag

2de kind

€ 2,5/halve dag
of € 5/dag

€ 4/halve dag
of € 8/dag

Vanaf het
3de kind

€ 1,5/halve dag
of € 3/dag

€ 3/halve dag
of € 6/dag

Wanneer?
Wij vangen jullie op van 7.30 u tot 18.00u op volgende dagen:
Maandag 22 en dinsdag 23 december 2008
Maandag 29 en dinsdag 30 december 2008
Woensdag 24 en 31 december opvang tot 13.00 u
Nog even samengevat:
Wie? Max. 50 kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Waar? SPORTHAL Kampenhout? Zeypestraat 26

Inschrijven?
Inschrijven kan uitsluitend op volgende momenten:
Dinsdag 9/12/2008 van 17.00 tot 20.00
Dinsdag 16/12/2008 van 17.00 tot 20.00
Donderdag 18/12/2008 van 9.00 tot 16.00
Inschrijven kan enkel en alleen op de jeugddienst op
voormelde dagen.(Zeypestraat 26, Kampenhout).
De ingeschreven dagen zullen worden gefactureerd.
Inschrijven na voormelde data is niet meer mogelijk !!!
Betaling? Na de inschrijving ontvangt u een factuur

....................................................................................................................................................
Verklaren zich eveneens akkoord met het huishoudelijk reglement.		
Opgelet! Inschrijven is verplicht !!!
Mogelijk komt de pers langs of worden er foto’s genomen die later gepubliceerd worden in de
Gemeenteberichten. Wanneer u bezwaar hebt tegen het publiceren van foto’s waar uw kind op
staat, gelieve dan hieronder uw handtekening te plaatsen.
....................................................................................................................................................
Meer info: Jeugddienst Kampenhout, Nathalie Cleynhens, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout
tel: ☎: 016/65.99.15, e- mail: @: jeugd@kampenhout.be
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Inschrijvingsformulier

Mijn zoon/ dochter: .................................................................. Geboortedatum:.................................................
Naam ouders: . ......................................................................... Telefoon/gsm:.....................................................
Adres (facturatie) . .................................................................... Email:.................................................................
. ...............................................................................................................................................
Neemt deel aan de activiteiten van Be Oké op volgende data:
Maandag 22 december  voormiddag
 namiddag
 hele dag
Dinsdag 23 december  voormiddag
 namiddag
 hele dag
Woensdag 24 december  voormiddag (tot 13.00 u)
Maandag 29 december  voormiddag
 namiddag
 hele dag
Dinsdag 30 december  voormiddag
 namiddag
 hele dag
Woensdag 31 december  voormiddag (tot 13.00 u)
Handtekening van de ouder(s) of van de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind:

jeugd

In deze prijs zit 1 drankje per kind per halve dag inbegrepen!

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

December 2008
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Vrijdag

19.12.2008

(a)pres exams party – Jeugdhuis Tonzent – Scouts Buken-Delle

Zaterdag

20.12.2008

Meezingconcert Jong Cantabilé – Zaal Pax – aanvang 20u00

Zondag

21.12.2008

19de Eindejaarsjogging ten voordele van Ons Tehuis Brabant

Dinsdag

23.12.2008

Kerst op wekelijkse markt – Gemeentebestuur – 15u tot 18u30

Woensdag

24.12.2008

Gemeentehuis gesloten

Donderdag

25.12.2008

Kerstmis – Gemeentehuis gesloten

Vrijdag

26.12.2008

2de kerstdag – Gemeentehuis gesloten

Zaterdag

27.12.2008

Antizjéle wandeling om 14u

Donderdag

01.01.2009

Nieuwjaar - Gemeentehuis gesloten

Vrijdag

02.01.2009

Gemeentehuis gesloten

Zaterdag

10.01.2009

Bal van de Burgemeester

Maandag

12.01.2009

Het orkest, over musici en dirigenten - Davidsfonds

Zaterdag

17 01 2009

imkercursus voor beginners – info 016 65 65 08

20.01.2009

Open repetitie Cantabile Den Ast
Zitdag OCMW – verwarmingstoelage - 13u tot 18u30

24.01.2009

Fakkeltocht – Bergse vrienden

27.01.2009

Film Haacht – KVLV Nederokkerzeel
Open repetitie Cantabile - Den Ast

31.01.2009

Jaarlijkse Eetdagen van VGSK De Boomhut

Zondag

01.02.2009

Jaarlijkse Eetdagen van VGSK De Boomhut

Maandag

09.02.2009

AED-opleiding voor de bevolking

Donderdag

12.02.2009

De Passie van de Meester – Davidsfonds

Zaterdag

14.02.2009

Februari Concert – KF De Eendracht
Cupido’s Party – Jeugdhuis Tonzent - Scouts Buken-Delle

Donderdag

19.02.2009

Zitdag OCMW – verwarmingstoelage - 13u tot 16u

Zondag

22.02.2009

Spechtenwandeling Hellebos te Berg – Aanvang 9u tot 12u
Weduwen-alleenstaanden te Nederokkerzeel KVLV

Dinsdag

24.02.2009

Bakharing – Pastorij Buken

Vrijdag

06.03.2009

Muziek weekend: Concert om 20u – Muziekschool

Zaterdag

07.03.2009

Audities van de leerlingen - 9u tot 15u – Muziekschool
Muziek weekend: Concert om 20u – Muziekschool

Zondag

08.03.2009

Muziekschool: Openbare examens – 9u tot 15u – OCMW

Maandag

16.03.2009

Zitdag OCMW – verwarmingstoelage - 13u tot 16u

Januari 2009

Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag

Februari 2009

Maart 2009

GEMEENTESCHOLEN AcTIEF
De Toverberg en Het Klimtouw werden
geselecteerd om deel te nemen aan een
Internationaal project Comenius.
Play4all.
Onze partnerlanden zijn:
Ierland, Engeland en Turkije.

5. De pracht van ons landelijk dorp : dat willen de
kinderen wel tonen aan onze medeleerlingen in de
andere landen.

1. Op de kaart van Europa de corresponderende
landen aanduiden.

6. Ook onze kleutertjes zijn enthousiast om eten uit
Ierland te proeven en om iets te knutselen voor die
andere kindjes.
2. Onze nationale trots: De Belgische frietjes:
Wij leren frietjes maken en sturen de recepten door.

gemeentescholen actief

Maandelijks is er een klasoverschrijdende activiteit
waaraan alle kinderen deelnemen.
Ze knutselen, koken, maken speelplaatspelletjes, ….
Alle resultaten worden doorgemaild naar hun correspondentieklassen in de deelnemende landen.
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3. Wat spelen wij op onze speelplaats: hinkelspelletjes, basket,… Regelmatig moeten wij onze speelplaats verfraaïen: de leerlingen helpen daarbij.

Volgende instapdata voor de kleuters:
Maandag 5 januari 2009
Maandag 2 februari 2009
Een Openklasuurtje wordt georganiseerd in de 1ste
kleuterklas op de laatste vrijdag voor de Kerstvakantie: vrijdag 19 december 2008, van 9u tot 10u bent u
met uw kleuter welkom in ons kleuterklasje.

4. Ook een tuintje aanleggen hoort bij onze maandelijkse activiteiten: zo kunnen onze corresponderende
klassen zien welke plantjes en groenten in ons land
groeien.

Gemeentelijke Lagere School
Biststraat 13
1910 Kampenhout
016 65.99.86
@ directie@hetklimtouw.be
www.hetklimtouw.be

☎

Past deze datum voor u niet dan mag u altijd een kijkje
komen nemen op een ander moment samen met uw
kleutertje.Eén telefoontje volstaat om een afspraak
te maken: De Toverberg ☎: 016/65.99.77
Gemeentelijke Lagere School
Gemeentewegel 2 - 1910 Kampenhout
016 65 99 77 - 6 016 65 64 77
Gemeentelijke Kleuterschool
Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout
016 65 69 33
@ directie@detoverberg.be
www.detoverberg.be

☎

☎

sport

Ski- en snowboardvakantie
We danken alle supporters voor hun aanwezigheid
en grote pluim aan alle medewerkers van de dag,
zonder hen zou deze organisatie niet mogelijk zijn!
Hopelijk tot volgend jaar op dinsdag 22 september
2009! BEDANKT!

SPORT

Tijdens de krokusvakantie, van vrijdagavond 20 februari tot en met zaterdagochtend 28 februari 2009,
organiseert de sportdienst een sneeuwpretvakantie
voor alle jongeren tussen 12 en 16 jaar. Al wie in het
zesde leerjaar zit mag ook mee!
We trekken naar Mariapharr, in Oostenrijk en maken
de pistes ‘onveilig’ in het skigebied Fanningberg! In
groep, met de sportfunctionaris en monitoren maken we er een geweldig avontuur van!
Kostprijs: € 655 voor skiërs en € 660 voor snowboarders. Hierin is in principe alles inbegrepen (de
busreis, vol pension, materiaal en skipas)
Voor meer info: check www.kampenhout.be,
mail: sport@kampenhout.be!
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Sportgids

Eindejaarsjogging
21 december 2008
600 m: 14u00
1 mijl : 14u15
5,5 km: 15u00
11 km: 15u00
Info en inschrijvingen op www.joka.org

Scholenveldloop:
iedereen is winnaar!
Dinsdag 23 september waren alle Kampenhoutse
scholen met hun leerlingen te gast in de sporthal
voor een jaarlijkse traditie: de scholenveldloop.
Honderden leerlingen deden hun uiterste best om
een goede sportprestatie neer te zetten.
Onder een stralende hemel gaven de leerlingen het
beste van zichzelf. Puike sportieve prestaties werden geleverd!!! Aan alle lopers: een dikke proficiat
voor jullie inzet!

Eindelijk, hij is er. De Kampenhoutse sportgids. We
hebben getracht een overzicht te geven van wat er
zoal leeft op sportgebied in Kampenhout. We hebben een aanzet gegeven en het is onze bedoeling
deze brochure jaarlijks aan te passen en aan te vullen. Zijn er gegevens die niet meer correct zijn of
zijn er gegevens die volledig ontbreken, laat het ons
nu weten. Alle informatie wordt ook geüpdate op de
gemeentelijke website.

Tai Chi
Op 7 januari 2008 start Patty Vanermen met een
nieuwe reeks Tai Chi lessen voor beginners.
Tijdens deze lessen doen we lichaamsoefeningen
die rust en balans brengen in het lichaam. De lessen gaan door op woensdag van 9u00 tot 10u00 in de
zaal naast de cafetaria van de sporthal van Kampenhout. Voor meer informatie, kan je steeds bij
Patty Vanermen terecht,
016/ 65 03 39 of pattyvanermen@hotmail.com

sport

Nieuw subsidiereglement
Op 11 september 2008 keurde de gemeenteraad het
nieuwe subsidiereglement goed.
Wat is er veranderd?
Vooreerste kunnen enkel sportverenigingen, erkend
door het College van Burgemeester en schepenen in
aanmerking komen voor subsidies. Deze erkenning
kan door iedere vereniging worden aangevraagd.
Ben je als Kampenhoutse vereniging erkend, kan je
ook een subsidieaanvraag indienen.

De subsidies worden verdeeld op basis van kwantiteitscriteria (zoals het aantal leden en het aantal
trainers) en kwaliteitscriteria (goede communicatie, goede structuur, evenwichtig aanbod en gekwalificeerde begeleiding). Daarnaast worden verenigingen financieel ondersteund als hun trainers
opleidingen en bijscholingen volgen.
De reglementen en aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de gemeentelijke website, onder
item sport. Met vragen, kan je steeds terecht bij de
sportdienst.

☎ 016/65.99.75

Kampioenenviering
30 Januari worden alle Kampenhoutse sportkampioenen gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Omdat
we graag alle Kampioenen willen huldigen, vragen
we dat iedereen die in 2008 een bijzondere prestatie
heeft geleverd op provinciaal, gewestelijk of nationaal niveau zich kandidaat stelt!!
Ook kandidaten met een bijzondere staat van verdienste worden gehuldigd. Ken je iemand die een
bijzondere bijdrage aan de sport heeft geleverd of
nog steeds levert, iemand die onmisbaar was of nog
steeds is in het Kampenhoutse sportlandschap, laat
het ons zeker weten. Deze persoon wil het gemeentebestuur zeker huldigen. Hij/zij krijgt de prijs van
Sportverdienste!

Alle kandidaturen mogen worden bezorgd aan
Ina Menten, sportfunctionaris,
sportdienst.
Volgende gegevens hebben we nodig:
Naam vereniging:
...............................................................................

Naam sporter:
...............................................................................

Adres sporter:
...............................................................................

Naam van de initiatiefnemer:
...............................................................................

Een kort overzicht van de sportprestaties in
2008.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Voorwaarden:
Individuele sporters moeten woonachtig zijn in
Kampenhout. Kampenhoutse ploegen worden volledig gehuldigd, dus ook de leden die niet woonachtig
zijn te Kampenhout. Clubkampioenen, keizers, koningen, … komen niet in aanmerking.

SPORT

@: sport@kampenhout.be
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cultuur

is vanaf nu

CULTUUR

Pasar is een een dynamische, open vereniging, gedragen door meer dan 3000 vrijwilligers
die een waardevolle invulling willen geven aan hun vrije tijd. En aan de uwe!
Jaarlijks brengen zij zo’n 200.000 deelnemers samen op meer dan drieduizend activiteiten.
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Vakantiegenoegens werd opgericht in 1938 en had tot
doel de werknemers te leren omgaan met een nieuw
fenomeen: vakantie! In de loop der jaren is deze sociale doelstelling op vele manieren ingevuld en is de
vereniging uitgegroeid tot wat ze vandaag geworden
is : ‘waardevolle recreatie dicht bij huis’ is zonder
meer het uithangbord geworden. ‘Daarom leek het
ons goed om na 70 jaar met een nieuwe naam van
start te gaan’ aldus Michel Vandendriessche, Algemeen secretaris van Pasar.
Zowel onze Website als het Pasar-Magazine zijn
onuitputtelijke bronnen van inspiratie, informatie,
praktische tips en concrete ideeën om uw vrije tijd
zinvol in te vullen. Individueel, met vrienden of in gezinsverband. Meer info en leden-voordelen vindt u op
pasar.be

Ook in Kampenhout is Pasar actief!
Op 8 oktober 1995 organiseerde het toenmalig ‘Vakantiegenoegens’ bestuur hun eer-ste activiteit: een
natuurwandeling in Kampenhout. Hierop konden
we niet minder dan 130 deelnemers verwelkomen.
Sindsdien worden elk jaar een twaalftal activiteiten
georganiseerd, gaande van lantaarntochten, operettebezoek, fietstochten, stadsbe-zoeken tot degustatieavonden. Kortom: we proberen een zo ruim
mogelijke waaier aan activiteiten aan onze leden, en
niet-leden, aan te bieden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
voor onze activiteiten van 2008
www.pasar.be/kampenhout

Ontwikkelingssamenwerking

Bedankt Kampenhout voor een alweer geslaagde editie van het Wereldfeest. Met trots kijken we terug op
een aangenaam en bemoedigend weekend. Fijn dat 170
vrijwilligers zicht op 31 oktober, 1 & 2 november hebben ingezet voor de mensen in het Zuiden en mee de
11.11.11 campagne ‘Waardig Werk’ hebben gesteund.
Het resultaat is dan ook niet minder dan 8.500€ dat we
overmaakten aan 11.11.11 om mee te vechten tegen
onrecht, om mee de armoede uit de wereld te helpen
en om die mensen te steunen die elke dag veel meer
dreigen te verliezen dan alleen hun spaargeld.
8.500€ voor Kampenhout is een mooi bedrag. Nog blijer
zijn we met de samenhorgheid van de Kampenhoutse
bevolking en hun grote inzet om dit mogelijk te maken.
We kijken dan ook uit om op 6, 7 en 8/11/2009 opnieuw
met 11.11.11 op pad te gaan. Enkele sfeerbeelden van
het weekend vind je op www.11kampenhout.be.
Wie vragen heeft waar het geld van 11.11.11 naar toe
gaat kan altijd terecht op www.ngo-openboek.be. Ook
op www.11.be/11 vind je bij feiten en cijfers een detail
van de besteding van de inkomsten. 11.11.11 ondersteunt partnerprojecten in het Zuiden, sensibiliseert
en beïnvloedt het beleid in het Noorden en werkt via
de 90 lidorganisaties mee aan structurele oplossingen
voor het Zuiden. Wij vertrouwen er in ieder geval op dat
onze 8.500€ goed gebruikt wordt om deze doelstellingen te realiseren.
Bedankt en hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw
op jullie medewerking rekenen.
Groetjes,
11.11.11 Comité Kampenhout

Onder bovenstaand motto worden al meer dan 16
jaar Damiaanbouwkampen georganiseerd. De voorbije zomer vertrokken weer een 70-tal bouwkampers
(Nederlands- en Franstalig) naar India, Bangladesh,
Nicaragua en Congo. Met het sponsorgeld dat de
deelnemers inzamelen, worden deze bouwprojecten
mogelijk gemaakt. Deze realistische idealisten waren
actief in niet minder dan 10 verschillende bouwprojecten : 3 in Bangladesh, 4 in India, 2 in Congo en 1 in Nicaragua. Daarbij ging het telkens om verbetering van
gezondheidsvoorzieningen, specifiek voor lepra- en
tuberculosepatiënten, die in deze landen helaas nog
heel wat te wensen over laten.
De bouwkampen 2009 staan al in de steigers !
Voor volgend jaar zijn alweer een tiental bouwkampen
gepland in dezelfde landen.
Wie hier interesse voor heeft kan best nu al de infodag
in zijn of haar nieuwe agenda inschrijven : op 31 januari 2009 worden de nieuwe projecten voorgesteld in
Mechelen. Het is pas na die informatieve dag dat men
zich definitief kan inschrijven. ‘Toeristen’ kunnen zich
best onthouden !
Bij interesse neemt u contact op met
Marcel Lootens
Fonteinstraat 7
9772 Wannegem-Lede

☎: 09/383 55 63

@: m.lootens@skynet.be
Zie ook: www.damiaanactie.be (doorklikken naar >
Vrijwilligers > Damiaanactie inspireert)

ontwikkelingssamenwerking

DAMIAANBOUWKAMPEN IS…
DURVEN VERTREKKEN
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politie

KASTZE

POLITIE

SATELLIETPOSTEN WIJKWERKING
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Op 01 september 2005 heeft de wijkzorg het initiatief genomen om in elke deelgemeente van onze politiezone een plaatselijk wijkkantoor of satellietpost
te bemannen door de wijkinspecteur gedurende 2
uren per week (te Kampenhout om de veertien dagen). Het vooropgestelde doel was het verbeteren
van de dienstverlening naar de burger toe door de
aanspreekbaarheid en bereikbaarheid te verhogen.
Verschillende initiatieven werden genomen om de
bekendheid over het bestaan van de satellietposten
ter kennis te brengen aan de bevolking. Ondanks al
de inspanningen worden deze satellietposten weinig
of niet bezocht en hebben we voorgesteld om de satellietposten te sluiten en de vrijkomende capaciteit
te gebruiken door zichtbaar aanwezig te zijn in de
wijken. Daarom heeft het politiecollege beslist om
de satellietposten vanaf 01 januari 2009 te sluiten.
De wijkinspecteurs zullen de vrijgekomen capaciteit
benutten door meer zichtbaar aanwezigheid in de
wijken.

NIEUWE OPENINGSUREN KASTZE
Zonaal onthaal steenokkerzeel
PZ KASTZE 5412
Tervuursesteenweg 295
1820 STEENOKKERZEEL

Project Mobi +: een voortgezette
rij- en verkeersopleiding voor 55plussers
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de federatie van beroepsautorijscholen van België, de lokale politie Kastze en onze gemeente organiseren
opnieuw een speciaal project voor rijopleiding voor
55-plussers. Met dit project krijgen alle 55-plussers
de mogelijkheid om hun kennis van de wegcode en
hun rijvaardigheid bij te spijkeren. Hierdoor kunnen
55-plussers zo lang mogelijk op een verantwoorde
manier mobiel blijven. Mobi + is een vrijwillige cursus van vier halve dagen. De cursus wordt georganiseerd door erkende rijscholen voor groepen van
20 tot 30 deelnemers. Gezien de cursus plaatsvindt
in de plaatselijke erkende rijscholen of in de polyvalente zaal van uw lokale politie, dient u zich niet
ver te verplaatsen. Wanneer er in een gemeente
voldoende inschrijvingen zijn, zal de opleiding doorgaan in de raadzaal van de gemeente. Zoniet zal de
opleiding worden georganiseerd in de polyvalente
zaal van uw lokale politie te Steenokkerzeel. Dit zal
echter pas gekend zijn en gepubliceerd worden na
afsluiten van de inschrijvingen.
Deelnemers betalen 30 euro voor 4 sessies en ontvangen een informatiemap met getuigschrift.
Je kan inschrijven tot 15 januari 2009.

Meer info:
uw lokale politie te Steenokkerzeel,
Tervuursesteenweg 295
☎ 02 759 78 72

Openingsuren:
Van ma t.e.m vrij van 07.00u tot 19.00u
Bijkomend vanaf 01/10/2008 : zat en zon van 07.00u
tot 19.00u

Je kan er terecht bij mevrouw Convents Joske voor
de exacte data, de locaties, het programma per
halve dag en een deelnameformulier.

politie

AANBOD TECHNOPREVENTIE
Geïnteresseerd? Doe een aanvraag via uw
wijkkantoor, of contacteer de coördinator
technopreventie:
Inspecteur Frank Pierco
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
☎ 02/759.78.72
@: slob.kastze@live.be

POLITIE

Slachtoffer worden van een inbraak is een schokkende gebeurtenis. Om dit te helpen voorkomen kan
u een beroep doen op de lokale poltiezone KASTZE.
Deze maken gratis en vrijblijvend een veiligheidsadvies op maat voor uw woning op. Een gespecialiseerd inspecteur stelt dan samen met u de sterke en zwakke punten van uw woning vast en doet
voorstellen ter verbetering. Indien het advies van
de technopreventief adviseur ook wordt uitgevoerd,
hebt u zelfs recht op een premie door de gemeente,
variërend tussen € 250,- en € 350,-, afhankelijk van
de situatie.
Ook belastingtechnisch wordt de beveiliging van uw
woonst aangemoedigd. Meer informatie hierover
wordt u graag verstrekt tijdens het huisbezoek door
een technopreventief adviseur.
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RUIMTELIJKE ORDENING
VERPLICHTE KEURING SANITAIRE
BINNENINSTALLATIES
Het Vlaams Drinkwaterdecreet van mei 2002, waarin de Europese Richtlijn 98/83 EG is vervat, verplicht
de Vlaamse drinkwaterbedrijven de drinkwaterkwaliteit aan het meest gebruikte tappunt te controleren
en bij afwijkingen adviserend op te treden. Hierdoor
werden de drinkwaterbedrijven mee verantwoordelijk voor de sanitaire binneninstallaties.
Sinds 1 juli 2004 is de keuring van deze binneninstallaties dan ook verplicht : in elke nieuwbouw maar
ook na renovatie- of grote verbouwingswerken. Elke
wijziging van de sanitaire binneninstallatie geeft
eveneens aanleiding tot een verplichte keuring van
deze installatie. Hierbij denken we voornamelijk aan
zwembaden, vijvers, enz…

Tijdens de keuring wordt er nagegaan of de installatie conform het “Technisch reglement voor water
bestemd voor menselijke consumptie – SVW”, de
“Technische voorschriften binneninstallaties – BELGUAQUA” en het “Waterkoopreglement – VMW” is.
Indien u bijkomende inlichtingen wenst,
kan u daarvoor steeds terecht bij de
heer Christian Hutse op de dienst V.W.M
Herbert Hooverplein 23
3000 Leuven
☎ 016/30 13 75
@: christian.hutse@vmw.be.

nuttig
NUTTIG

VOOR EEN BRANDVEILIGE KERST

ENERGIEKALENDER 2009

Een brandende kerstboom is een
Kerstramp. Een veilige Kerst begint met
een (brand)veilige kerstboom.

Bestel nu uw gratis energiekalender 2009 vol tips en
leuke cartoons
Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft ook voor
u een gratis kalender met nuttige tips en leuke energiecartoons van Tom Govaert klaarliggen. Daarmee
helpen wij u het hele jaar door energie besparen.
Dat is goed voor uw portemonnee en het milieu.

Nuttig

Enkele tips:
Een kerstboom moet brandveilig zijn.
De “beste koop” is een kerstboom uit volle grond
met veel aarde.
Indien je voor een afgezaagde boom zou kiezen,
neem je best een zo recent mogelijk afgezaagd
exemplaar. Een droge boom is zeer brandbaar is
niet bestand tegen de warmte van de elektrische
decoratie die je er wil aan ophangen.
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Verlies van naalden =
teken van uitdroging + brandgevaar.
Indien de boom zijn naalden zou verliezen door uitdroging haal hem dan weg uit jouw huis. Neem géén
risico.
Controleer de kerstverlichting voor het ophangen.
Denk eraan dat de kerstverlichting in een doos heeft
gezeten sinds verleden jaar. Indien sommige elektrische draden bloot zouden liggen of gebroken zijn,
gooi de kerstverlichting weg en koop een nieuwe set.
Ga na of alle lampjes goed vastgeschroefd zitten en
de draden onbeschadigd zijn, deze kunnen immers
kortsluiting veroorzaken. Test de lampjes uit vooraleer ze in de boom te hangen. Laat de kerstlampjes
nooit branden als je weggaat of ’s nachts. Verlichting mag nooit gebruikt worden in bomen met een
ijzeren frame.
De sfeer van een kaars zonder brandgevaar.
Gebruik nooit kaarsen in de nabijheid van een kerstboom of als kerstboomversiering. Vele woningbranden zijn het gevolg van kerstversiering, niet gedoofde of omvallende kaarsen. Wie vergeet er soms
niet de kaarsen te doven bij het slapengaan of bij
het verlaten van de woning? Gezelligheid mag geen
risico’s inhouden.

Bestel uw exemplaar via de website www.energiesparen.be of bel gratis naar 1700. De kalender
kan vanaf de kerstperiode bij u geleverd worden. U
kunt uw persoonlijk exemplaar nu al ophalen in de
openbare bibliotheek of in het gemeentehuis, zolang de voorraad strekt.
In 2009 zal het Vlaams Energieagentschap het
Energieprestatiecertificaat (EPC) en het Energierenovatieprogramma 2020 volop onder de aandacht
brengen. Het VEA streeft ernaar dat tegen 2020 elke
woning voorzien is van dakisolatie en condensatieketel en dat alle enkel glas vervangen is door hoogrendementsbeglazing. Vanaf januari 2009 wordt het
trouwens verplicht om bij elke verhuur van een woning een energieprestatiecertificaat voor te leggen.
Sinds 1 november 2008 is dat al het geval bij elke
verkoop. Dit certificaat geeft een indicatie van hoe
energiezuinig de woning is.
Wist u dat u een aanzienlijke premie kunt krijgen als
u uw dak isoleert, uw oude verwarmingsketel vervangt of ramen met isolerende beglazing plaatst?
Wil u weten welke premies voor energiebesparing
die in uw gemeente gegeven worden? Surf dan naar
www.energiesparen.be (klik op de bol ‘subsidies’)
of bel naar het nummer 1700.

nuttig

Om ongemakken of ongevallen te vermijden, moet
iedereen er tijdens een winterprik voor zorgen dat
zijn trottoir begaanbaar blijft. Concreet betekent
dit dat u uw trottoir over een breedte van +/- 1 meter sneeuw- en ijsvrij moet maken. De verwijderde
sneeuw- en ijsmassa kan u opstapelen op de rand
van het trottoir. Indien daar geen ruimte meer voor
is, dan mag u de rijbaan gebruiken. De rioolmonden moeten wel steeds vrij blijven en er moeten
openingen zijn om het afvloeiende water door te laten. Dooizout gebruiken mag ook, behalve wanneer
er bomen in de omgeving staan.

KERST op de markt
Op de wekelijkse markt op 16 en 23 december
van 15.00 uur tot 18.30 uur in aanwezigheid van
de kerstman.
Uitgebreid assortiment:
Vis, groenten, fruit, kip aan ’t spit, ambachtelijke
beenhouwerij, verse wafels, kazen, honing, ginseng koffie, sierkussens, tafellinnen, kleding,
werkkledij, ...
Gemeenteplein Kampenhout
GRATIS: soep en warme chocomelk
GRATIS: tombola per aankoopschijf van 3 of 5 EUR
Trekking: op 23 december 2008 om 18.30u
Prijzen: Waardebonnen van de marktkramers
Verrassingspakket van de gemeente

OPENINGSUREN CONTAINERPARK
Vanaf volgend jaar gelden op het containerpark nieuwe openingsuren. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is
het park geopend van 13 tot 19 uur.
Op zaterdag van 10 tot 17uur. Je kan het park binnen
tot een kwartier voor sluitingstijd.
Meer info: milieudienst@kampenhout.be of
016/65.99.04

gratis met de
belbus
Hoe reserveert u
de belbus?
Welk nummer belt u?
Om een rit te maken
met de belbus volstaat
één telefoontje naar
de belbuscentrale:
016 31 37 00
Wanneer belt u?
De centrale is bereikbaar op een weekdag tussen 6
en 19 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9 en 16 uur. Bel liefst één dag op voorhand,
maar ten laatste twee uur voor vertrek. U kunt
maximaal een week voor vertrek reserveren.
Welke gegevens geeft u door?
• naam, adres en telefoonnummer.
• datum van uw verplaatsing.
• heenrit: op- en afstaphalte (zie netplan).
• heenrit: het gewenste vertrek- en/of
aankomstuur.
• terugrit: op- en afstaphalte.
• terugrit: het gewenste vertrek- en/of
aankomstuur.
• het aantal en de namen van de reizigers
waarvoor u belt.
De belbusmedewerker vertelt u wanneer de belbus
u oppikt aan de afgesproken opstaphalte. U krijgt
ook een klantennummer waardoor uw volgende
reservatie nog vlotter verloopt.
Tip: Zorg dat u steeds enkele minuten op voorhand
aan de halte bent.
Opmerking! Als u na reservatie door onvoorziene
omstandigheden toch geen gebruik wenst te maken van uw gereserveerde rit, verwittig dan zo snel
mogelijk de belbuscentrale om uw reservatie te
annuleren.
Op het gemeentehuis kunt u ook de brochure van
de Belbus terug vinden.

Nuttig

SNEEUW
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TIPS VOOR DE FEESTDAGEN
Bob: de held
Ongetwijfeld heb je al van Bob gehoord. Bob is degene die niet drinkt als hij rijdt. Dat maakt Bob tot held van elk
feest, want hij brengt zijn vrienden steeds veilig thuis. Kortom: het is feest als Bob rijdt!

... altijd en overal
Bob is er het hele jaar door. Je vindt hem overal waar er feest en plezier is: in je stamkroeg of op een terrasje
aan zee, op de megaparty of het diner bij vrienden thuis...

... in elk van ons
Bob zijn is simpel: er zit een Bob in elk van ons. Vandaag is je beste vriend het, morgen ben jij misschien de ster
van de avond. Ook als je er in je eentje op uittrekt, is er een Bob: jij zelf, natuurlijk!

... kies ervoor!
Bob zijn, daar kies je zélf voor!

Verantwoord fuiven
TIPS OM TE FEESTEN
• Kies een Bob voor je vertrekt.
• Ook als je er in je eentje op uittrekt, is er een Bob: jijzelf, natuurlijk!
EEN GEWAARSCHUWDE BOB IS ER TWEE WAARD!
Ben je de Bob van de avond? Gebruik dan liefst je eigen voertuig. Je moet uiteraard verzekerd zijn en een geldig
rijbewijs bij je hebben. Als je door omstandigheden toch achter het stuur van andermans wagen plaatsneemt,
controleer dan of het voertuig verzekerd is. Heeft de eigenaar een omniumverzekering, dan loop je bij een ongeval enkel het risico dat je zelf moet opdraaien voor je eigen lichamelijke schade. Is de auto niet gedekt met een
omniumverzekering, maar louter met een polis burgerlijke aansprakelijkheid, dan dreigt het gevaar dat je niet
alleen moet opdraaien voor je eigen lichamelijke schade, maar ook voor de stoffelijke schade aan het voertuig.
Om dit probleem op te lossen, bieden sommige verzekeringsmaatschappijen aanvullende waarborgen aan.
Steek dus zeker je licht eens op bij hen. Hoe dan ook, als de eigenaar van het voertuig alcohol op heeft, is het
altijd beter dat Bob zijn plaats inneemt achter het stuur!
WAT ALS JE TOCH WIL DRINKEN EN JE HEBT GEEN BOB?
Zorg voor alternatief vervoer.
• Misschien zijn bus, tram of trein wel een oplossing.
Bij grote evenementen wordt soms extra vervoer voorzien.
• Een taxi is echt niet zo duur als het klinkt, zeker niet als je ‘m met vrienden deelt.
• Heb je helemaal geen vervoer? Wacht desnoods tot iemand je kan brengen of komen halen.
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