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VOORWOORD

Beste inwoner

Het straatbeeld van Kampenhout straalt zomerse verwach-

tingen uit: overal verzorgde voortuinen, mooie bloembak-

ken en kleurrijke perken.

In onze Gemeenteberichten leest u het gevarieerde zomer-

programma. Wie geen zin of kans heeft om verre oorden 

op te zoeken vindt een afwisselend aanbod om op een 

fi jne manier in Kampenhout de zomervakantie door te 

brengen.

Ons natuurschoon, onze gezonde buitenlucht willen we 

kost wat kost behouden en vrijwaren voor komende 

generaties. Daarom ziet u aan de vensterramen het 

protestpamfl et tegen een verbrandingsoven in onze 

gemeente.

Vakantietijd voor kinderen betekent vaak kopzorgen 

voor werkende ouders. Geen nood! Kampenhout 

zorgt voor een veilige en boeiende kinderopvang. 

Het Grobbeltje staat voortaan onder de bevoegd-

heid van de Jeugddienst van de gemeente. Het ge-

heel is volledig opgefrist, het meubilair is vernieuwd, 

kortom enthousiaste begeleiders staan klaar om uw 

kinderen op te vangen voor een fi jne vakantie.

Ook onze senioren komen aan bod. Voor we de zomer 

uitwuiven is het op 25 september verzamelen voor alle 

60-plussers. U wordt uitgenodigd voor een gevarieerd 

feestprogramma, dat zeker evenveel animo zal losweken 

als vorig jaar.

U bent ondertussen al uitgenodigd voor de inhuldiging van 

ons gerestaureerde oud- Gemeentehuis . Als u op deze uit-

nodiging bent ingegaan, kon u zien dat Kampenhout zorg 

wil dragen voor het patrimonium van de gemeente. Ook 

de mooie pastorie aan de O-L-Vrouwekerk komt weldra 

aan de beurt.

Laatst maar niet in het minst gaat de aandacht van het ge-

meentebestuur uit naar de Kampenhoutse studenten. Aan 

ieder van u wensen we het nodige doorzettingsvermogen 

en uiteraard het verdiende succes!

Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Greet Willems

Schepen van informatie
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BESTE INWONER VAN KAMPENHOUT! 
KIJK EENS NAAR UW OUDE FOTO’S!
De Cultuurraad van Kampenhout wil in samenwerking 

met het gemeentebestuur een fototentoonstelling inrich-

ten met als onderwerp: de fantastische ontwikkeling van 

Kampenhout. Tussen Uw foto’s zitten waarschijnlijk kiek-

jes van wegen, straten, pleintjes, wijken, doorkijkjes al 

dan niet met personages erop van onze gemeente. 

Wij zouden deze foto’s graag van U lenen met het oog op 

een historisch verhaal over de ontwikkeling van Kampen-

hout: Kampenhout Vroeger en Nu. De oude foto’s dienen 

ons als effectieve leidraad om van dezelfde locatie een 

nieuw, hedendaags beeld te geven. Een liefhebber-foto-

graaf heeft ons al zijn medewerking in deze toegezegd.

Deze tentoonstelling zou zo mogelijk nog dit jaar kunnen 

plaats hebben... mits U ons een handje toesteekt en ons 

uw oude foto’s te leen toestuurt, voorzien van uw naam en 

adres, zodat wij U de foto ook kunnen terugsturen. 

Ons adres:

Cultuurraad Kampenhout

Claudine Moyson

Gemeentehuisstraat 16

1910 Kampenhout

☎: 016 65 99 72

@: Claudine.moyson@kampenhout.vera.be

TERUGBLIK 7KK
De tentoonstelling mocht gezien worden dankzij het 

harde werk van alle betrokkenen!

Noteer alvast in jullie agenda: 

OPEN MONUMENTENDAG 

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2008 

Geleide wandelingen door het Kampenhout van de 

20ste eeuw om 14u00, 15u00, 16u00 en 17u00

Details volgen later 

Claudine Moyson 

Dienst Cultuur 

☎: 016 65 99 72

JULI-MAAND, FEESTMAAND!
Tijdens de komende zomermaanden wordt in onze ge-

meente reeds vele jaren duchtig gefeest. Onder andere 

de ‘Kampenhout Swingt’ avonden kennen altijd een groot 

en gezellig succes. Zorg dat jij er ook nu weer bij bent! 

TE DEUM 

Zoals u ook weet is 11 juli de Vlaamse Feestdag en 21 juli 

de Nationale Feestdag. Ter gelegenheid van deze feest-

dagen is het de gewoonte dat er een Te Deum gezongen 

wordt.

Zo zal op zaterdag 12 juli het plechtig Te Deum plaats vin-

den in de Sint-Stefanuskerk van Nederokkerzeel en dit na 

de viering van 18u00.

Deze viering wordt deels opgeluisterd door een fanfare. 

Na de viering en Te Deum wordt er een receptie aangebo-

den aan de aanwezigen.

 

Uiteraard kan u, indien mogelijk, op 11 juli de Vlaamse 

vlag uit te hangen en op 21 juli de Nationale driekleur.

OKKEZIEL BRUIST!
Voor het 5de jaar op rij zet Okkeziel 

Bruist! zijn schouders onder halfoogst-

kermis in Nederokkerzeel (weekend 

van 15, 16 & 17 augustus 2008).

Net zoals de voorgaande jaren zal Nederokkerzeel het 

toneel zijn van gratis optredens en animatie dankzij 

de medewerking van verschillende verenigingen. Het 

startschot wordt gegeven op vrijdag 15/08 vanaf 15u 

om ’s avonds te eindigen in de pastorietuin met de 

‘zwoele avond’. 

Wie graag rondneust op een rommelmarkt kan ’s za-

terdags hun hartje ophalen vanaf 17u en kan dan gezel-

lig blijven plakken voor de gratis optredens.

Ook op zondag is iedereen van harte welkom want dan 

loopt het programma met gratis optredens gezellig 

verder. Mis vooral ons jubileumvuurwerk niet!

Heb je zin om mee te doen, heb je ideeën, een hobby, 

een vereniging, … ? Laat het weten! Er is een ‘levende’ 

website waar alle activiteiten worden omschreven: 

www.nederokkerzeel.be.

Voor meer inlichtingen neem je contact op via 

☎: 016 65 16 12 of 0475 52 05 90.

Avondrommelmarkt ☎: 0498 29 76 37
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BIBLIOTHEEK

Een vakantie voorbereiden,   

uw talenkennis bijschaven,

een ontspannend boek lezen,

de tuin opfl euren,

uw kennis bijscholen, 

een kinderkamer herinrichten, 

een cd beluisteren, 

genieten van een fi lm?

Bezoek de bib en ontdek de collecties:

verhalende, informatieve en 

GROTELETTER boeken, 

poëzie en toneel,

cd’s, taalcursussen, bladmuziek,

strips, tijdschriften en kranten, 

Franstalige, Engelstalige en Duitstalige 

literatuur, 

educatieve en spel cd-roms, 

fi lms en muziek op dvd … 

Zin om te leren schilderen? Vanaf september begeleidt de 

Heer Benni Peeters u elke dinsdag vanaf 13u30. U kan in 

de maand juni al terecht voor een eerste kennismaking. 

Inlichtingen ☎: 016 65 99 80

Openbare bibliotheek Kampenhout

Tritsstraat 5

1910 Kampenhout

☎: 016 65 99 79

@: kampenhout@bibliotheek.be

Openingstijden: 

 - maandag  16u00 – 20u00

 - dinsdag 16u00 – 20u00

 - woensdag 14u00 – 18u00

 - donderdag 16u00 – 19u00

 - vrijdag 17u00 – 19u00

 - zaterdag 10u00 – 13u00

Op zoek naar een bepaald werk? 

Raadpleeg de webcatalogus op:

www.kampenhout.be/cultuur/bibliotheek

of rechtstreeks op: 

www.bidoc.be/kampenhout

en reserveer het werk online. 

Het gezochte niet gevonden? De bib maakt deel uit van 

een netwerk, raadpleeg de integrale catalogus op: 

www.bidoc.be/vlaams-brabant 

of de Vlaamse centrale catalogus:

http://zoeken.bibliotheek.be

en met een mailtje naar kampenhout@bibliotheek.be 

kan u het gewenste werk uit een andere bibliotheek laten 

overkomen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).
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EIKENPROCESSIERUPSEN: 
WAT JE ZEKER MOET WETEN!
Sinds enkele jaren wordt onze gemeente tijdens de zo-

mermaanden geplaagd door processierupsen. Vraat 

aan eikenbomen en jeukhinder bij omwonenden zijn de 

meest bekende gevolgen. 

Hoe herken je een eikenprocessierups?

Eikenprocessierupsen trekken ‘in processie’ vanuit 

spinsels op stammen of dikke takken naar de blade-

ren van de boom. Het zijn vooral eikenbomen (inlandse, 

maar soms ook Amerikaanse) die hun voorkeur genie-

ten. Tussen half april en begin mei komen de oranjeach-

tig gekleurde jongen uit de eitjes. Omdat zij nog geen 

brandharen hebben, is er dan nog geen risico op hin-

der. Na de derde vervelling, die doorgaans start rond 

half mei, krijgen de rupsen hun 700.000 microscopisch 

kleine brandharen en zorgen zij voor problemen. De 

volgroeide rupsen hebben een grijsgrauwe kleur met 

lichtgekleurde zijden en zijn bedekt met lange witte 

haren. Deze witte haren zijn niet de brandharen! Vanaf 

juli verpoppen de rupsen zich in een stevige cocon van 

haren en ander materiaal en groeien uit tot een onop-

vallende grijze nachtvlinder. 

Welke problemen veroorzaken de rupsen?

Wie ooit in aanraking kwam met de brandharen van de 

processierups herinnert zich wellicht de huiduitslag 

die gepaard gaat met hevige jeuk. Dit is het gevolg van 

een lokale ontstekingsreactie. Deze klachten verdwij-

nen meestal zonder behandeling binnen twee weken. 

Bij hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel eventueel 

verlichting geven. Gezondheidseffecten ter hoogte van 

de ogen of de bovenste luchtwegen zijn eerder zeld-

zaam. Bij ernstige gezondheidsklachten neem je best 

contact op met de huisarts. 

Grote groepen processierupsen kunnen eikenbomen 

volledig kaal eten. Gezonde bomen ondervinden weinig 

hinder van een eenmalige vraat omdat de rupsen de 

knoppen niet eten. De eikenbomen krijgen tijdens de 

zomer of het volgende jaar opnieuw bladeren.

Wat doen bij overlast?

• Contacteer de Milieudienst 

• Probeer elk contact met de rupsen te voorkomen en 

maak ook kinderen hierop attent.

Wat mag je vooral niet doen?

• De rupsen en nesten aanraken en zelf trachten te be-

strijden. Gebruik zeker geen insecticiden want deze 

middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het 

milieu en hebben geen effect op de irriterende haren. 

• Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger. 

De haren van de rupsen kunnen dan immers via de 

lucht verspreid geraken. 

Meer info: 

www.kampenhout.be onder de rubriek Milieu & Natuur 

www.eikenprocessierups.be

Firma’s voor de bestrijding van de eikenprocessierups

 

In de provincie Vlaams-Brabant

 

• Interplant NV (preventieve behandelingen)

     Weverstraat 39

     1840  Londerzeel

     ☎: 052 30 36 51

      : 052 30 28 05

 @: info@interplant.be 

 www.interplant.be 

Milieudienst

Wim Van Essche

@: milieudienst@kampenhout.be

☎: 016 65 99 04
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• Firma Ruisendaal (wegbranden)

     Heide 27

     3294  Diest

     ☎: 013 31 40 41

      : 013 32 23 19

     @: info@ruizendaal.be

     www.ruizendaal.be

 

• Firma Mils nv (wegbranden)

     Kapelleweg 3b

     3150 Tildonk

     GSM: 0475 42 82 34

     ☎: 016 44 39 49

      : 016 60 68 64

     @: info@mils.be

     www.mils.be

 

Buiten de provincie Vlaams-Brabant

 

• Lauwereys BVBA (wegbranden)

     Molenheide 80

     2242  Pulderbos - Zandhoven

     ☎: 03 464 02 23

      : 03 464 13 21

     @: info-lauwereys@skynet.be

     www.lauwereys.be

 

• Jo Van Bouwel, tree-expert, Edegem (klimmende in-

spectie van bomen, bladbespuiting en wegbranden)

     ☎: 03 888 26 95

     GSM: 0486 73 85 32

 

• Kennes BVBA (bladbespuiting)

     Ulicotenseweg 66A

     2328  Meerle - Hoogstraten

     ☎: 03 315 01 95

 

• Iss Hygiene Services N.V. - ISS Belgium (preventieve 

en curatieve (wegbranden van  nestzakken en oprui-

men van de resten) - contactpersoon: Gert Vande-

cruys, Operations Manager

     Researchdreef 10 

     1070 Anderlecht

     ☎: 02 736 89 76

  : 02 279 41 93

• Firma Boomgroei 

     Raar 29-A

     6231 RP Meerssen (bij Maastricht)

     Nederland

     ☎: 0031 43 365 56 29

      : 0031 43 364 00 57

 @: info@boomgroei.nl

     Branden, natzuigen, droogzuigen, bladbespuiting met 

biologisch preparaat, bladbespuiting met chemische 

middelen, injectie met chemische middelen, feromonen

SNOEI UW TAXUSHAAG EN VECHT MEE 
TEGEN KANKER!
Deze zomer zamelt de gemeente tussen 15 juni en 15 

september op het containerpark gratis taxussnoeisel 

in ten voordele van Kom op tegen Kanker.

REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND VZW 
BESTAAT 10 JAAR!
Om dat te vieren organiseren we in de loop van 2008 

diverse activiteiten. Kijk voor het programma op www.

rld.be of in de Landschapskrant Dijleland die tweemaal 

per jaar in je brievenbus valt. Je kan je ook abonneren 

op onze digitale Dijlel@nd Nieuwsbrief.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Regionaal 

Landschap Dijleland vzw: 

@: info@rld.be

☎: 016 40 85 58

DISTELS
Ieder jaar krijgt de gemeente een aantal klachten bin 

nen i.v.m. distels.

Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een grond is 

verplicht de bloei, zaadvorming, uitzaaiing van scha-

delijke distels te beletten. Het jaarlijks maaien van bv. 

onbebouwde percelen, op het moment dat de bloei 

wordt ingezet, is ruimschoots voldoende. Het komt 

trouwens de plantenrijkdom ten goede.
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Felicitaties en blijken van oprechte deelneming 

namens het gemeentebestuur ook aan diegenen en 

nabestaanden die wegens privacyredenen hun identi-

teit liever niet opgenomen zien in het gemeentelijk 

informatieblad, waarvoor alle respect.

GEBOORTES
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Jeffry Mostrey & 
Christel Vandermeiren

21/02/2008 Lien

Roby Townsley &
Ann Boulanger

23/02/2008 Quinten

David Lauwers & 
Cindy Servranckx

29/02/2008 Tiani

Kristoff Brouwers & 
Els Podevin

03/03/2008 Zoë

Noureddine Ben Daoued 
& Tania Scheurweg

10/03/2008 Nina

Mirco Tavra & 
Michelle Lefevre

11/03/2008 Matias

Roel Van Dessel & 
Kristel Mares

11/03/2008 Ella

Mohamed Dehni & 
Ibtissam Claessens

11/03/2008 Samir

Gert Erauw & 
Inge Van Tricht

20/03/2008 Tibo

Willem Steylaerts & 
Angelie De Crée

26/03/2008 Daan

Timmy Maes & 
Nele Reynders

26/03/2008 Tristan

Sandra Declercq 26/03/2008 Ocean

Geert Crabbé & 
Petra Lombaerts

30/03/2008 Noah

Johan Van Geel & 
Inge Denon

02/04/2008 Lucas

Dave Aenspeck & 
Katty Reyniers

04/04/2008 Lisa

Kris Vanherle & 
Katrien Verstraeten

11/04/2008 Elin

Sven Verhaeghen & 
Daisy Vandersmissen

11/04/2008 Neela

Jan Brys & 
Annemie Salens

16/04/2008 Liam

Pascal Merchie & 
Lieve 

16/04/2008 Cas & 
Sibe

Ronny Seeuws & 
Cindy De Cock

07/05/2008 Lore

IK NEEM VAKANTIE …
IN MIJN DORP 
 

Wij reizen allemaal graag en soms heel ver … maar 

kennen we onze eigen gemeente wel?

Kampenhout, ongeveer 3.500 ha groot, heeft unieke 

hoekjes en plekjes waar het heerlijk toeven is.

Wandelen, fi etsen of te paard, het komt allemaal aan 

bod. De verschillende bewegwijzerde wandelpaden, 

fi ets- en ruiterroutes doorkuisen uw gehucht of deel-

gemeente.

Vanaf juli verschijnt er een nieuw fi etsknooppunten-

netwerk in het Dijleland (16 gemeenten waaronder 

Kampenhout) met aansluiting op de netwerken van het 

Hageland, Scheldeland en Antwerpse Kempen 3.

Heb je al wat ‘Trage Wegen’ ontdekt?  Zeker doen!

Kaarten en brochures zijn te koop bij:

- het infokantoor aan het Witloofmuseum

- gemeentehuis

- bibliotheek

Noteer alvast: 

woensdag 22 oktober te 14u00

geleide wandeling, vertrek St.-Jozefskerk Relst.

 

zaterdag 8 november te 14u00

inwandelen Trage Wegen, deel II (info volgt).

 

Vergeet niet, met uw familie die je uitgenodigd hebt op 

de BBQ, het Witloofmuseum te bezoeken.

Wij wensen je een fi jne, warme zomer!

info bij de toeristische dienst

☎: 016 65 99 71 – 22 33 80

of www.kampenhout.be
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Jimmy Vandermosten & 
Wijnanda van den Berg

07/05/2008 Anouk

Frank Witters & 
Cindy Stevens

08/05/2008 Alix

Mario Verbelen & 
Hilde Delo

13/05/2008 Nikki

Nico Berings &
An Vanderveken 

01/02/2008 Robin

Rudy Dekempeneer & 
Sandra Degroef

01/02/2008 Jarno

Peter Van Rijckeghem & 
Liesbet Van den Brant 

05/02/2008 Lars

HUWELIJKEN
(maart – mei)

Mark Evenepoel & 
Danièle Garrec

15/03/2008

John Gooskens & 
Christel Eyletten

29/03/2008

Erik Happaerts & 
Nele Valgaeren

25/04/2008

Joren Luytens & 
Annabelle Cambré

03/05/2008

Cédric Boulanger & 
Marie-Laure Neudt

 17/05/2008

Christof Desees & 
Cindy Vandael 

 24/05/2008

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(maart – mei)

GOUDEN

Andréas Van Loo & Eveline Tobback

Gerard De Cat & Emilienne Van Opstal

Marcel Thielemans & Martha Moyson

Joannes Christiaens & Leonie Willems

Gustaaf Meeus & Maria Jaspers

Robert Stroobants & Marie Bolanger

BRILJANTEN

Todorov Bogdanov & Yvonne Wauters

Frans Banderle & Irma Machiels

Maurits Mommens & Leonia Vandermeiren

Jozef Van Steenweghen & Lucette Vande Merk

Robertus Mathijs & Carolina Imbrechts

Franciscus Paeps & Maria Van Haesendonck

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.*

Willy Verhaegen 28/02/2008

Simonne Bilmans 02/03/2008

Mathilda Vissenaekens 13/03/2008

Joanna Ida Liekens 15/03/2008

Robertus Godts 24/03/2008

Monique Van Eeckhout 04/04/2008

Irena Van der Maelen 07/04/2008

Isidoor De Crée 08/04/2008

Maria Landeloos 14/04/2008

Maria Willems 18/04/2008

Frans Verlinden 20/04/2008

Maria Verlinden 24/04/2008

Laurette Peeters 12/05/2008

Louis Vanhoegaerden 21/05/2008

*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 offi ciële kennisgeving naar de woonplaats (Kampen-
hout). 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 gemeenteberich-
ten worden opgemaakt. Deze gegevens worden dan automatisch in de 
volgende editie opgenomen. 
Dank voor uw begrip.
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Mr. en Mevr. Bogdanov-Wauters Mr. en Mevr. Mommens-Vandermeiren

Mr. en Mevr. Banderlé-Machiels
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GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN
STAND VAN ZAKEN SANERING EN 
HERINRICHTING

De gemeenteraad keurde in zitting van 8 mei 2008 

het ontwerpdossier/lastenboek voor sanering en 

herinrichting van de 5 gemeentelijke begraafplaat-

sen goed. De uitgaven voor deze werken worden 

geraamd op, 967.770,10 (btw incl.) voor de ontrui-

mingen en, 1.272.567,26 voor de herstructurering.

Momenteel loopt de procedure voor aanstelling 

van één of meerdere aannemers voor uitvoering 

van de werken. Het totaaldossier wordt opgesplitst 

in 2 fases, die apart maar elkaar opvolgend zullen 

worden uitgevoerd:

- fase 1: begraafplaatsen Berg en Kampenhout/

uitvoering 2008 - 2009

- fase 2: begraafplaatsen Buken, Relst en Neder-

okkerzeel/ uitvoering 2009 - 2010.

Per fase zullen eerst de sanerings- en ruimings-

werken worden uitgevoerd. Nadien wordt overge-

gaan tot de herinrichting van de begraafplaatsen 

conform de wetgeving en met het oog op de verdere 

uitbouw van een toekomstgericht funerair beleid. 

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de 

aannemer(s) kunnen de werken in Berg en Kam-

penhout aanvatten vanaf december 2008. Voor de 

drie andere begraafplaatsen wordt dit wellicht 

2e helft 2009. Hierover wordt u later nog geïnfor-

meerd. Dit betekent dat op 1 november 2008 alle 

graven nog kunnen worden bezocht.

SANERING
Van de graven waarvoor geen grafbehoud werd 

aangevraagd zullen in eerste instantie de grafzer-

ken worden verwijderd. Deze worden afgevoerd en 

vernietigd. Mocht de familie zelf over de grafzerk 

willen beschikken, kan dit voorafgaandelijk schrif-

telijk worden aangevraagd. Herdenkingstekens 

(foto’s, vazen, …) mogen zonder schriftelijke toela-

ting worden weggenomen. Het is wel raadzaam de 

dienst begraafplaatsen hiervan in kennis te stel-

len.

De stoffelijke resten worden nadien op een eer-

biedwaardige wijze samengebracht in een geza-

menlijk graf. 

Graven waarvoor grafbehoud werd aangevraagd, 

worden -waar nodig en in zijn totaliteit- verplaatst 

naar nieuwe percelen met een eenvormig conces-

sietype en eenzelfde vervaldatum. Deze werken 

zullen met de nodige omzichtigheid, respect en eer-

bied voor de overledenen en nabestaanden worden 

uitgevoerd. In voorkomend geval wordt voorzien in 

ontgravingskisten om de stoffelijke resten te ver-

plaatsen. De begraafplaats zal tijdelijk worden ge-

sloten voor het publiek. Bij een overlijden kunnen 

de begravingen ongehinderd doorgaan, weliswaar 

in nauw overleg met de begrafenisondernemer en 

de nabestaanden.

HERINRICHTING
Bij de herstructurering zullen aparte percelen wor-

den ingericht voor kindergraven en foetusweide, 

urnenvelden, aanleg nieuwe strooiweiden, herin-

richting en uitbreiding columbaria, oprichting her-

denkingszuil voor oud-strijders niet begraven op het 

ereperk. Per begraafplaats wordt eveneens een sa-

nitaire installatie voorzien. Daarnaast worden bud-

getten vrijgemaakt voor aanleg groenvoorzieningen 

en hagen, inplanting poëziezuilen, plaatsing zitban-

ken, beklinkering, aanpassing afscheidsruimten, …

Bedoeling is, in de mate van het mogelijke, even-

eens te streven naar percelen/perken met een-

zelfde type lijkbezorging (gekochte grond/gewone 

grond - grafkelders/zonder grafkelders - …). Bij de 

aanleg van een nieuwe begraafplaats is dit mak-

kelijker te realiseren. Nu zullen we hier geleidelijk 

aan werk van maken. In die optiek kan het nodig zijn 

dat bepaalde graven, die nog niet vervallen zijn, toch 

dienen te worden verplaatst. De nabestaanden wor-

den in voorkomend geval persoonlijk gecontacteerd. 

Aangezien het een gevoelsgeladen materie is, heb-

ben wij er alle begrip voor dat dit soms moeilijk zal 

liggen. Wij trachten grafverplaatsingen uiteraard tot 

een minimum te beperken en zullen op een profes-

sionele en respectvolle manier handelen in nauw 

overleg met beroepsmensen terzake.
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VERWAARLOOSDE GRAVEN, PLANTEN-
GROEI, … SAMEN AANPAKKEN!
Aangezien het gemeentebestuur een grote (fi nan-

ciële) inspanning levert om de begraafplaatsen 

te hervormen tot een serene rustplaats voor onze 

dierbare overledenen en de nabestaanden, vragen 

wij ook aan de families om hun steentje bij te dra-

gen.

Zoals u weet berust het onderhoud van de graven 

bij de nabestaanden. Graven die tekenen van ver-

waarlozing, hetzij door plantengroei overwoekerd, 

vervallen, ingestort, bouwvallig of scheefgezakt 

zijn, worden geïnventariseerd. De door ons gekende 

families worden persoonlijk gecontacteerd. Aan de 

andere ‘verwaarloosde graven’ wordt, conform de 

wetgeving, een bericht van verwaarlozing opgehan-

gen. Men krijgt de kans om het graf te herstellen 

of om de begraving voortijdig te beëindigen, waarna 

het gemeentebestuur op haar kosten het betrokken 

graf zal ruimen.

Storende plantengroei, zieke bomen, … zullen door 

het gemeentebestuur worden verwijderd op het 

ogenblik dat de werkzaamheden aan de begraaf-

plaatsen worden aangepakt. Het gemeentebestuur 

voorziet in de aanleg van nieuwe groenvoorzienin-

gen die kaderen in het geheel.

U WIL ER MEER OVER WETEN …?
Wij hebben de intentie de bevolking/nabestaanden 

blijvend te informeren. Dit zal gebeuren door middel 

van publicaties in het gemeentelijk infoblad, de ge-

meentelijke website www.kampenhout.be, briefwis-

seling en persoonlijke contacten met nabestaanden 

van aanvragen grafbehoud en grafverplaatsingen. 

Bovendien zullen twee infovergaderingen plaats 

hebben, waarbij de plannen van fase 1 (Berg/Kam-

penhout) en fase 2 (Buken/Relst/Nederokkerzeel) 

zullen worden toegelicht. Exacte plaats en datum 

worden u later meegedeeld aangezien dit afhanke-

lijk is van het tijdstip van de aanvang der werken.

Hoe dan ook voor al uw vragen kan u steeds terecht 

op de Dienst Begraafplaatsen - 1e verdieping ge-

meentehuis/Huguette Kemps ☎: 016 65 99 31 of 

@: huguette.kemps@kampenhout.vera.be

Het OCMW van Kampenhout verkoopt 7 prachtige, 

rustig gelegen loten bouwgrond voor open- en half-

open bebouwing.

De loten bevinden zich in Kampenhout, in de onmid-

dellijke nabijheid van scholen, winkels, openbaar 

vervoer, …. De loten liggen in een groene omgeving 

op wandelafstand van het natuurreservaat Torf-

broek.

De loten worden verkocht onder de algemene ver-

koopsvoorwaarden. Er kan gebouwd worden vol-

gens de goedgekeurde stedenbouwkundige voor-

schriften.

Op 17 juni 2008 en 26 augustus 2008 telkens om 

18u30 gaan er informatievergaderingen door in de 

polyvalente zaal van het OCMW-gebouw. 

Alle geïnteresseerde kandidaten zijn van harte wel-

kom.

Website: www.ocmw-kampenhout.be

Info, verkoopsvoorwaarden en inschrijvings-

formulier zijn te bekomen bij:

Tina Vander Meeren (dienst patrimonium)

Dorpsstraat 9

1910 Kampenhout

☎: 016 31 43 18 

@: tina.vandermeeren@ocmw-kampenhout.be

en dit vanaf 17-06-2008. 
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ACTIVITEITENKALENDER

Juli 2008

Dinsdag 01.07.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Donderdag 03.07.2008 Kampenhout Swingt te Kampenhout 

Vrijdag 04.07.2008 Parkfeesten Relst 21u00 Will Tura

Zaterdag 05.07.2008 Parkfeesten Relst 14u00 Kampenhout fi etst

 21u00 Q-Party

Zondag 06.07.2008 Parkfeesten Relst 14u Kindernamiddag

 20u Het zondagavond terras met Zakdoek

Natuurpunt: geleide wandeling Torfbroek 10u00-12u00

Start aan het einde van de Visserijlaan

Zondag 06.07.2008 KVLV Nederokkerzeel: Fietsen naar Scherpenheuvel

Dinsdag 08.07.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Vrijdag 11.07.2008 Feest van de Vlaamse Gemeenschap - Gemeentehuis gesloten

Dinsdag 15.07.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Donderdag 17.07.2008 Kampenhout Swingt te Nederokkerzeel

Vrijdag 18.07.2008 Scouts en gidsen Buken Delle: 

 Mossel Brossel vanaf 18u00 achter de kerk van Buken

 Openluchtfuif vanaf 22u00 achter de kerk van Buken

Zaterdag 19.07.2008 Scouts en gidsen Buken Delle: 

 Mossel Brossel vanaf 12u00 achter de kerk van Buken

Zondag 20.07.2008 Scouts en gidsen Buken Delle: 

 Mossel Brossel vanaf 12u00 achter de kerk van Buken

Maandag 21.07.2008 Scouts en gidsen Buken Delle: 

 Mossel Brossel tussen 12u00-15u00 achter de kerk van Buken

Nationale Feestdag - Gemeentehuis gesloten

Dinsdag 22.07.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Dinsdag 29.07.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Donderdag 31.07.2008 Kampenhout Swingt Buken 

Augustus 2008

Zaterdag 2.08.2008 Paxfeesten

Zondag 3.08.2008 Paxfeesten

Natuurpunt: geleide wandeling Torfbroek 10u00-12u00

Start aan het einde van de Visserijlaan

Dinsdag 5.08.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Zaterdag 09.08.2008 Fanfarefeesten Kon. Fanf. De Vlaamse Leeuw

Zondag 10.08.2008 Fanfarefeesten. Kon. Fanf De Vlaamse Leeuw 

Dinsdag 12.08.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Donderdag 14.08.2008 Halfoogstfeesten Landelijke Gilde Berg 
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ACTIVITEITENKALENDER

Vrijdag 15.08.2008 Fanfarefeesten. Kon. Fanf. De Vlaamse Leeuw 

Okkeziel Bruist

O.L.V. Hemelvaart - Gemeentehuis gesloten

Zaterdag 16.08.2008 Okkeziel Bruist 

Zondag 17.08.2008 Okkeziel Bruist 

Maandag 18.08.2008 Okkeziel Bruist 

Dinsdag 19.08.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Donderdag 21.08.2008 Kampenhout Swingt Ons tehuis Brabant 

Zaterdag 23.08.2008 Kermis Berg 

Zondag 24.08.2008 Kermis Berg 

Maandag 25.08.2008 Kermis Berg 

Maandag 25.08.2008 KVLV Kampenhout: startvergadering

Dinsdag 26.08.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Donderdag 28.08.2008 Kampenhout Swingt te Berg 

September 2008

Maandag 01.09.2008 Bloedinzameling Park van Relst 18u00 - 21u30

Dinsdag 02.09.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Zondag 07.09.2008 Natuurpunt: geleide wandeling Torfbroek 10u00-12u00

In samenwerking met afdeling Boortmeerbeek

Start aan het einde van de Visserijlaan

Dinsdag 09.09.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Woensdag 10.09.2008 Bloedinzameling de toverberg Berg 18u00 - 21u30

Donderdag 11.09.2008 Gemeentehuis gesloten wegens sportdag van de personeelsleden

Zaterdag 13.09.2008 Kermis Kampenhout 

Zondag 14.09.2008 Kermis Kampenhout 

Jaarmarkt, Rommelmarkt en autoshow Kampenhout 

Open Monumenten dag 

Maandag 15.09.2008 Kermis Kampenhout 

Dinsdag 16.09.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Vrijdag 19.09.2009 De Bergse Vrienden Kaart en speelavond 20u00 Pastorij Berg

Dinsdag 23.09.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Donderdag 25.09.2008 Seniorenfeest 12u00 Sporthal Kampenhout

Dinsdag 30.09.2008 Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal
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LAGERE SCHOOL DE TOVERBERG
Wij maken onze kinderen ervan bewust dat niet alle 

kinderen het even goed hebben als wij. Daarom leren 

we hen het belang om projecten voor het goede doel te 

steunen.

Dit jaar steunden we: 

1. Stoepkrijtactie

Als je naam het 

enige is wat je hebt, 

wil je hem toch 

kunnen schrijven.

De kinderen lie-

ten zich sponse-

ren voor € 1 per 

naam.

Er was zoveel res-

pons dat onze speelplaats vol geschreven kon worden.

  

   

2. De Mobiele School

Voor sommige 

kinderen is het 

niet zo evident 

om naar school 

te gaan en komt 

de school naar 

hen. Onze kinde-

ren leerden hoe 

het is om onder-

wijs te krijgen op 

straat.

KLEUTERSCHOOL DE TOVERBERG
Een goede hygiëne aanleren 

doe je van jongs af aan, zelf 

al dansend.

De kinderen leerden niet al-

leen wat belangrijk is voor 

hen maar zelf de poppen 

moesten de regels van een goede hygiëne volgen.

LAGERE SCHOOL HET KLIMTOUW
Aan jonge kinderen ‘voorlezen’ geeft hen de smaak te 

pakken om later zelf boeken te lezen.

De kinderen 

van het 5de en 

6de leerjaar 

gingen voor-

lezen in ’t Ok-

kerzeeltje, de 

kleuterschool 

van Nederok-

kerzeel.

VOLGENDE INSTAPDATA VOOR KLEUTERS
Maandag 1 september 2008

Maandag 3 november 2008

U mag altijd een kijkje komen nemen samen met uw 

kleutertje. Eén telefoontje volstaat om een afspraak te 

maken: De Toverberg ☎: 016 65 99 77

Noteer alvast in je agenda: 

Inschrijvingen:

Van 1 t/m 4 juli en van 25 t/m 29 augustus, telkens van 

10u00 -12u00 of na telefonische afspraak.

Opendeur met mogelijkheid om in te schrijven:

Donderdag 28 augustus van 17u00 tot 19u00

Gemeentelijke Lagere School

Gemeentewegel 2 - 1910 Kampenhout

☎ 016 65 99 77 -  016 65 64 77

Gemeentelijke Kleuterschool

Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout

☎ 016 65 69 33

@ directie@detoverberg.be

www.detoverberg.be

Gemeentelijke Lagere School

Biststraat 13

1910 Kampenhout

☎ 016 65.99.86

@ directie@hetklimtouw.be

www.hetklimtouw.be
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THE 11.11.11 REVIVAL IN KAMPENHOUT

Sinds 2007 waait er een frisse wind in het 11.11.11. 

comité van Kampenhout. Meer dan 250 medewer-

kers zetten hun schouders onder de organisatie, en 

± 2500 aanwezigen deden de sporthal daveren. Dit 

was een staaltje van een vlotte samenwerking en 

samenhorigheid in een fantastische sfeer. 

Het Wereldfeest leeft écht in Kampenhout! Van heel 

nabij merken we dat het enthousiasme en motivatie 

anderen opnieuw aansteekt. We zijn volledig klaar 

voor een spetterende nieuwe grootse editie van het 

wereldfeest! 

Vrijdag 31 oktober 2008

Zaterdag 1 & Zondag 2 November 2008

Jullie worden verwacht om mee te genieten. Voor de 

activiteiten: zie onze affi che. 

Waardig werk! In de hele wereld staan rechten van 

werknemers onder druk. Een job hebben staat niet 

langer garant voor een menswaardig leven, noch 

in het Noorden noch in het Zuiden. Hoog tijd voor 

een Campagne ‘Waardig Werk!’ 11.11.11 bundelt 

de krachten met de ngo’s Wereldsolidariteit, Ox-

fam-Solidariteit en FOS, met de vakbonden ACV en 

ABVV en met onze Franstalige zusterorganisatie 

CNCD-11.11.11. Twee jaar lang strijden we samen 

voor waardig werk. 

Heb je zin om dit jaar met ons mee te helpen? De 

dag zelf of voor de voorbereidingen? Alle helpende 

handen zijn meer dan welkom. Daarnaast zijn we 

ook op zoek naar mensen met artistieke talenten! 

We organiseren een tentoonstelling tijdens het hele 

weekend rond het campagne thema waardig werk. 

Wil je een kunstwerk maken dat voor het goede doel 

mag geveild worden? Alle kunstvormen zijn prima: 

Tekeningen, schilderijen, kleiwerken, beeldhouwen, 

fotografi e, installaties, werken met aquarel, pastel, 

houtskool of olieverf, portretten, … Geef ons een 

seintje. 

Kampenhout zal zich opnieuw inzetten en mee strij-

den voor 11.11.11 omdat werknemers geen gereed-

schap zijn! Tot dan. 

Mail alle ideeën, suggesties en tips naar 

11.11.11@kampenhout.vera.be of bel naar 

Greet (☎: 0479 69 34 30) of naar Jana (☎: 0472 82. 

84 04).

Wereldse groetjes,

11.11.11. Comité Kampenhout

Meer info vind je op 

www.11kampenhout.be, 

www.waardigwerk.be of 

www.11.be
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VERBRANDINGOVEN IN ONZE GEMEENTE?
Op 12 maart 2008 werd de gemeente Kampenhout 

op de hoogte gesteld dat Recover Energy het idee 

heeft om op Kampenhout-Sas een afvalverbran-

dingsoven te bouwen. 

Het gemeentebestuur dient dan een wettelijke pro-

cedure te volgen. Hoe is alles in zijn werk gegaan: 

Wat moet de gemeente doen op het ogenblik dat ze de 

kennisgeving van Recover Energy heeft ontvangen?

Het college van Burgemeester en Schepenen

• organiseert een terinzagelegging binnen de 10 dagen 

na ontvangst en kondigt dit aan de burgers aan.

• Ze informeert Recover Energy en de Cel Mer over de 

aanvangsdatum en afsluitdatum van de terinzage-

legging 

• Binnen de 30 dagen na de aanvang van de terinzage-

legging bezorgt ze de opmerkingen van de publieke 

inspraak en de eigen opmerkingen aan de Cel Mer

Waar zijn we nu?

De Cel Mer bundelt alle opmerkingen en verwerkt 

deze in richtlijnen. Recover Energy zal bij de op-

maak van het Milieu Effecten Rapport deze richtlij-

nen moeten volgen.

Het College van Burgemeester en schepenen zal 

deze richtlijnen ter informatie toegestuurd krijgen. 

Nadat de MER-studie door Recover Energy is op-

gesteld, wordt dat document bezorgd aan de dienst 

MER. Het opstellen van een MER-studie kan tot een 

jaar in beslag nemen. 

Recover Energy heeft een goedgekeurd Milieuef-

fectrapport nodig voor ze een bouw- en milieuver-

gunning kunnen aanvragen. Op dat ogenblik volgen 

er terug openbare onderzoeken en info-avonden.

DE GORDEL, DE TOFSTE ZONDAG

Op zondag 7 september 2008 organiseert Bloso, 

reeds voor de 28ste keer, DE GORDEL, het fi ets- en 

wandelfeest in de Vlaamse rand rond Brussel. 

Wat mag u verwachten: een gevarieerd programma 

van fi ets- en wandeltochten opgebouwd rond diver-

se thema’s, leuke sportieve animatie en een spet-

terend slotconcert op de gordeltrefpunten. Meer 

informatie vindt u op: www.de-gordel.be.

Inschrijven kan ook op de sportdienst, 

Zeypestraat 26, vanaf begin juli 2008!

GEZINSFIETSTOCHT
Op 5 juli 2008 organiseren verschillende verenigin-

gen, met de steun van de gemeente Kampenhout en 

de sportdienst de 4de gezinsfi etstocht.

Start: sporthal Kampenhout – vrij vertrek tussen 

13u00 en 14u30

Aankomst: Park van Relst.

Het parcours (ongeveer 17 km) wordt uitgestippeld 

langs rustige wegen in Kampenhout. Langs deze rou-

te worden verschillende sportinitiaties georganiseerd 

waar zowel jong als oud, klein en groot kunnen proe-

ven van verschillende sporten. 

Er wordt een tussenstop voorzien in de sporthal van 

Berg. Instappen is daar ook mogelijk. 

Bij aankomst in het Park van Relst staan verschillen-

de fi etsinformatie en fi etsanimatiestanden opgesteld. 

Zo kan je deelnemen aan het ‘sportdrank’ fi etsen 

(fi etsen op rollen). Je kan je fi etskunde testen op het 

fi etsbehendigheidsparcours en je kan kennismaken 

met verscheidene gekke fi etsen! Een totaal fi etsfeest 

voor iedereen!!!

Vooraf inschrijven is niet nodig en de deelname is 

gratis!!!

Tot 5 juli 2008??? Iedereen welkom!

Recover-Energy stelt 
een kennisgeving op

De Cel Mer
(milieueffectrapport) 

onderzoekt de 
volledigheid van de 

kennisgeving

Kennisgeving 
volledig:

Recover Energy de 
kennisgeving binnen 

 de 10 dagen naar

Het College van 
Burgemeester en 

Schepenen

De vergunning-
verlenende overheid

De door de Vlaamse 
overheid aangewezen 

administraties

De gemeente Kampenhout heeft in de 

gemeenteraad unaniem negatief advies 

gegeven. Kampenhout gaat samen met 

de gemeente Haacht en Boortmeerbeek 

haar laten bijstaan door een raadsman.
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SPORT

SPORTWEKEN ZOMER 2008
Ze zijn er weer, de sportweken, dat is proeven van 

verschillende sporten in de sporthal en daarbuiten. 

De monitoren staan klaar om met jullie ongeloofl ijk 

leuke sportieve momenten te beleven. 

De sportweken gaan door van:

• 30 juni tot en met 4 juli (6-12 jaar)

• 7 juli tot met 10 juli (6-12 jaar)

• 11 augustus tot en met 14 augustus 

 (6 – 12 jaar)

• 18 augustus tot en met 22 augustus 

 (jongeren 12-16 jaar)

De inschrijvingen zijn reeds gestart, dus indien je wilt 

deelnemen aan de sportweken, neem dan snel contact 

op met de sportdienst, want de plaatsen zijn beperkt. 

MONITOREN SPORTWEEK 
Geen sportweken, zonder sportmonitoren!!!

We zijn nog steeds op zoek naar gemotiveerde sport-

monitoren die tijdens de sportweken in augustus (zie 

data hierboven) instaan voor het het begeleiden van de 

kinderen en jongeren in verschillende sporten. Dus, als 

je minimum 18 jaar bent, je zit niet graag stil tijdens de 

vakanties, je bent graag met kinderen sportief bezig en 

je verdient graag een centje bij … dan ben jij misschien 

de geschikte monitor voor onze sportweken! 

Geïnteresseerd? Neem contact op met Ina Menten op 

de sportdienst! 

AVONTURENSPORTDAG 
Op dinsdag 26 augustus 2008 organiseert de sportdienst 

van Kampenhout samen met de 7 andere gemeenten 

van Sportregio Noord de 2de avonturensportdag. 

Jongeren tussen 10 en 15 jaar kunnen deelnemen aan 

dag vol avontuur. Op het programma staat een oriën-

tatieloop, een hindernissentocht met touwladders, een 

paracommandopiste en een vlottentocht. Dit alles gaat 

door in het Sport & Recreatiecentrum, De Lissevijvers, 

te Geel. Kostprijs bedraagt 15 euro en hierin is begre-

pen; de activiteiten, het busvervoer en de verzekering. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want het aantal 

plaatsen is beperkt. Om in te schrijven, neem je con-

tact op met Ina Menten op de sportdienst of neem een 

kijkje op de gemeentelijke website. 

Hopelijk tot 26 augustus 2008!!

JOGGINGCLUB KAMPENHOUT OVERHAN-
DIGT € 3880,53 AAN ONS TEHUIS BRA-
BANT!
André Dever, voorzitter van het solidariteitsfonds van 

Ons Tehuis Brabant, ontving een cheque ter waarde 

van 3880,53 euro. Dit is het bedrag dat werd bijeen 

gehaald met de organisatie van de eindejaarsjogging 

vorig jaar op zondag 16 december 2007.

De cheque werd hem overhandigd door een afgevaar-

digde van JOKA, joggingclub Kampenhout. 

De eindejaarsjogging is een organisatie van JOKA en 

het solidariteitsfonds in samenwerking met de sport-

raad en de sportdienst van Kampenhout ten voordele 

van Ons Tehuis Brabant.

Wij danken alle medewerkers, de lopers en hun sup-

porters en maken graag opnieuw een afspraak op zon-

dag 21 december 2008 voor de 19de editie van de einde-

jaarsjogging!!! 

NIEUWE BELIJNING BADMINTONVELDEN 
IN SPORTHAL KAMPENHOUT
Tijdens de zomervakantie worden er werken uitge-

voerd in de sporthal van Kampenhout. De lijnen van de 

badmintonvelden worden herschilderd. Deze zijn op 

sommige plaatsen bijna helemaal weggevaagd. Drin-

gend tijd dus voor een schilderbeurt. Onze badminton-

vereniging BC Kampenhout, die dit seizoen hun 25 jarig 

bestaan vierden, zal dus volgend seizoen zijn activitei-

ten kunnen organiseren op velden met duidelijk zicht-

bare lijnen. Op naar een geslaagd sportseizoen!?!

MOBIBUZZ 
Op 20, 21, 22 & 23 mei 2008 kwam de Mobibuzz naar 

de sporthal van Kampenhout. Alle leerlingen van 

het 5de en 6de leerjaar brachten een bezoek aan deze 

projectbus. De jongeren leerden een heleboel over 

het openbaar vervoer en de wegcode. Daarnaast 

legden ze allen het fi etsbehendigheidsparcours af. 

Leerkrachten, leerlingen, de jeugdconsulente en 

de sportfunctionaris vonden dit allen een reuzepro-

ject. 
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SPEELPLEIN ’T GROBBELTJE

Waar?

Cellebroedersweg 16, 1910 Kampenhout

Wanneer? 

Speelplein ’t Grobbeltje opent zijn deuren van maandag 

30 juni tot en met vrijdag 29 augustus 2008.

Wij zijn gesloten op volgende dagen: 11 juli, 21 juli en 

15 augustus 

Wij vangen de kinderen op vanaf 7u30 u tot 18u00, acti-

viteiten van 9u00 tot 16u00

Wie?

Alle kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met 15 jaar zijn wel-

kom op het speelplein!

Let wel: Kinderen van 2,5 MOETEN zindelijk zijn!! 

Tarieven?

 Kinderen Kinderen NIET 

 wonende wonende

 in Kampenhout in Kampenhout

oudste kind € 7/dag € 10/dag

tweede kind € 5/dag € 8/dag 

derde kind € 3/dag € 6 /dag 

vierde kind gratis gratis

In de ze prijzen zitten soep en fruitsap ’s middags inbe-

grepen alsook de uitstappen die de kinderen maken. 

Hoe gebeurt de betaling?

De eerste speelpleindag van uw kind koopt u een vijf-

dagenpasje, dit dient elke dag op speelplein afgegeven 

te worden en ’s avonds terug mee naar huis genomen 

worden. Wanneer dit pasje vol is, koopt u een nieuw. 

Enkel de laatste speelpleindag (29 augustus 2008) 

kunnen niet opgebruikte dagen terugbetaald worden. 

Achteraf ontvangt u een fi scaal attest.

Elk kind dient een sjaaltje in de groepskleur te dragen, 

dit maakt hen herkenbaar voor alle speelpleinanima-

toren, deze sjaaltjes dienen op speelplein worden aan-

gekocht. 

Medische fi ches: 

Moeten ingevuld worden voor ELK kind, zie katern, 

downloaden op www.kampenhout.be of invullen op het 

speelplein.

Meer info:

Gemeentebestuur Kampenhout

Jeugddienst

Nathalie CLEYNHENS

☎: 016 65 99 15

@: nathalie.cleynhens@kampenhout.vera.be
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MEDISCHE FICHE
Mogen wij vragen deze fi che correct en volledig in te vullen. 

De gegevens zullen niet onnodig doorgegeven worden aan derden.

NAAM KIND: ............................................................................................................................................................

Geboortedatum:  .....................................................................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................................................................................

HUISDOKTER: .........................................................................................................................................................

Adres dokter: ..........................................................................................................................................................

Telefoon dokter: ......................................................................................................................................................

TELEFOONNUMMER OUDERS: 

Mama: ......................................................................................................................................................................

Papa:  .......................................................................................................................................................................

Gelieve telefoonnummers in te vullen waar we zeker altijd iemand kunnen bereiken bij ziekte of ongeval van uw 

kind. 

MEDISCHE GEGEVENS:

Werd uw kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)? Zo ja, wanneer?

 .................................................................................................................................................................................

Heeft uw kind last van allergieën? Zo ja, welke?

 .................................................................................................................................................................................

Moet uw kind geneesmiddelen innemen? Zo ja, welke?

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

Zijn er bijzonderheden m.b.t. uw kind welke exrta aandacht vereisen?

 ................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................
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GEMEENTELIJKE MUZIEKSCHOOL 
KAMPENHOUT

INSCHRIJVINGEN MUZIEK EN WOORD 
2008-2009

De Muziekschool start het schooljaar 2008-2009 op 

maandag 1 september 2008.

Inschrijven bij de verantwoordelijke leerkracht, in lokaal 

Gershwin, kan vanaf 

• Inschrijvingen HUIDIGE leerlingen vanaf Dinsdag 

13 mei 2008 tot en met zaterdag 27 september 2008. 

• Inschrijvingen NIEUWE leerlingen vanaf Maandag 

9 juni 2008 tot en met zaterdag 27 september 2008.

CURSUSSEN & TARIEVEN
1  Studenten: leerlingen ouder dan 18 jaar, maar ‘ten 

laste’, schrijven in aan tarief kinderen.
2  Vrije Leerling: kinderen die géén notenleer wensen te 

volgen en/of die géén openbare examens wensen af 

te leggen (verplicht in het 5de jaar Lager, 3de jaar Mid-

delbaar en 2de jaar Hoger) kunnen inschrijven als Vrije 

Leerling.

Studierichting Woord

DICTIE & VOORDRACHT 

• vanaf 5 jaar (3de kleuterklas) – 45 min./week 

• vanaf 8 jaar (3de leerjaar) – 1 uur/week.

Kinderen (min 18 
jaar – geboren na 
1/1/1990 of 
Studenten1)

KAMPENHOUT NIET KAMPENHOUT

INITIATIE 
(van 5 tot 8 jaar)

€ 84,90 € 169,80

LAGERE GRAAD 
(vanaf 8 jaar)

€ 84,90 € 169,80

MIDDELBARE EN 
HOGERE GRAAD

€ 107,50 € 215,00

Vrije Leerling2 
(= zonder openbare 
examens)

€ 339,60 € 339,60

Volwassenen (plus 
18 jaar – geboren 
vóór 1/1/1990)

€ 169,80 € 339,60

Studierichting Muziek

• INITIATIE: kinderen van 5 tot 8 jaar – 20 min./week

 KAMPENHOUT NIET KAMPENHOUT

Instrument 
(Piano of Viool) 

€ 141,50 € 283,00

• LAGERE GRAAD: kinderen (vanaf 8 jaar) en Volwasse-

nen  

- NOTENLEER: verplicht vanaf het 3de leerjaar  

De opleiding duurt 5 jaar, 2 uren per week

- NOTENLEER VOLWASSENEN: voor leerlingen vanaf 

14 jaar - 3 jaar, 1,5 uur/week

- INSTRUMENT - 5 jaar, 20 min./week

saxofoon, klarinet, dwarsfl uit, trompet, trombone, hoorn, 

bugel, cornet, tuba, … (ALLE koperblazers), piano, viool, 

zang (vanaf 14 jaar), blokfl uit, gitaar (klassieke, elektrische, 

folk, basgitaar), drums & percussie

Kinderen (min 18 
jaar – geboren na 
1/1/1990 of 
Studenten1)

KAMPENHOUT NIET KAMPENHOUT

Notenleer + 
Instrument

€ 141,50 € 283,00

Notenleer € 56,60 € 113,20

Vrije Leerling2 
(= Instrument 
zonder Notenleer)

€ 339,60 € 339,60

Volwassenen (plus 
18 jaar – geboren 
vóór 1/1/1990)

KAMPENHOUT NIET KAMPENHOUT

Notenleer + 
Instrument

€ 283,00 € 566,00

Notenleer € 113,20 € 226,40

Instrument € 283,00 € 339,60

 

• MIDDELBARE EN HOGERE GRAAD (KLASSIEK en 

JAZZ EN LICHTE MUZIEK) 

Een leerling wordt, voor de tarieven, beschouwd als ‘Middel-

bare Graad’ zodra hij de opleiding notenleer heeft voltooid. 

De ‘Hogere Graad’ wordt gehaald na een geslaagd openbaar 

examen ‘Middelbare Graad’.

- INSTRUMENT: 30 min./week in Middelbare Graad – 

40 min/week in Hogere Graad

- SAMENSPEL: uitsluitend voor leerlingen DOOR-

STROMING - 2 x 30 of 40 min/maand

- GEHOORTRAINING: training van het functionele ge-

hoor - 2 jaar, 1 uur/week 

- HARMONIE: theorie van de akkoorden en de toonlad-

ders 2 jaar, 1 uur/week 

- MUZIEKINFORMATICA: muziek op computer (parti-

tuur, opname, sequencing, …) 2 jaar, 1 uur/week
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Kinderen (min 18 
jaar – geboren na 
1/1/1990 of 
Studenten1)

KAMPENHOUT NIET KAMPENHOUT

DOORSTROMING 
(= Instrument en 
samenspel 
+ Gehoortraining OF 
Harmonie OF Mu-
ziekinformatica)

€ 215,00 € 430,00

RECREATIE 
(= instrument alleen)

€ 107,50 € 215,00

Vrije Leerling2 
(= zonder openbare 
examens)

€ 339,60 € 339,60

Volwassenen (plus 
18 jaar – geboren 
vóór 1/1/1990)

KAMPENHOUT NIET KAMPENHOUT

RECREATIE 
(= instrument alleen)

€ 283,00 € 339,60

Bijkomende Inschrijvingen

Kinderen en Vol-
wassenen

KAMPENHOUT NIET KAMPENHOUT

Alle andere lessen GRATIS GRATIS

RECREATIE 
(= instrument alleen)

€ 283,00 € 339,60

- ORKEST - Raph Van Goubergen: 1 uur/week – zater-

dag om 11u

- GITAARORKEST - Michel Kuijken: 1 uur/week – zater-

dag om 13u

- 2x OF 2DE INSTRUMENT 20 minuten/week bijkomende 

les op het eerste of een tweede instrument

- IMPROVISATIE praktische toepassing van het gehoor 

en de theorie op het instrument of met de stem

- GEHOORTRAINING: training van het functionele ge-

hoor - 2 jaar, 1 uur/week

- HARMONIE: theorie van de akkoorden en de toonlad-

ders - 2 jaar, 1 uur/week 

- MUZIEKINFORMATICA: muziek op computer (parti-

tuur, opname, sequencing, …) - 2 jaar, 1 uur/week

- DICTIE & VOORDRACHT - 1 uur/week

Kortingen

− Het bestuur van de muziekschool wenst aan de ou-

ders en de leerlingen mee te delen dat de kosten 

van deze lessen in belangrijke mate wordt gedragen 

DOOR DE GEMEENTE KAMPENHOUT. Het lesgeld 

dekt doorgaans slechts een deel van de totale kost-

prijs. De gemeente hanteert een gedifferentieerde 

subsidiepolitiek die kinderen, en inwoners van Kam-

penhout ten goede komt. Volwassenen die buiten 

Kampenhout wonen worden niet gesubsidieerd en 

betalen de volledige kostprijs.

− Voor Kampenhoutse families is het inschrijvingsgeld 

voor NOTENLEER + INSTRUMENT VANAF HET DER-

DE KIND GRATIS.

− Voor kinderen die muzikant zijn in een Kampenhout-

se fanfare (met attest) wordt een korting toegekend 

van € 56.60 (= GRATIS NOTENLEER).

− Leerlingen ouder dan 18 jaar, maar ‘ten laste’, schrij-

ven in aan tarief kinderen! (Zie studenten*)

− ORKEST EN GITAARORKEST – GRATIS voor ieder-

een!!

Bijkomende inlichtingen 

kan u bekomen bij de verantwoordelijke leerkracht:

Raphaël Van Goubergen 

GSM: 0486 11 95 66

@: Muziekschool.kampenhout@telenet.be

op de muziekschool:  

Gemeentewegel 1 

1910 Kampenhout

 ☎: 016 65 65 81 

of thuis: 

Langestraat 78

1910 Kampenhout

☎: 016 65 11 79

of op de website van de muziekschool 

www.kampenhout.be/muziekschool 



W
E

L
Z

IJ
N

22

WELZIJN

SENIOREN 
SENIORENFEEST 2008
Het jaarlijks seniorenfeest vindt dit jaar plaats op don-

derdag 25 september 2008.

Afspraak in de Kampenhoutse sporthal, Zeypestraat 26.

Wat mag je verwachten:

• 12u00 Warm middagmaal

  Witloofroomsoep

  Kipfi let met peperroomsaus, 

  seizoensgroenten en kroketjes

  Rijstpap met bruine suiker

• 14u30 Showprogramma met Mieke, 

  Paul van Hoeydonck & Wim Quirynen 

  en de jonge accordeonist Cliff.

Deelnemen kost:

• € 12: showprogramma & warm middagmaal

• € 5: showprogramma

Inkomkaart niet bij = geen toegang!

Kaarten te verkrijgen vanaf 24 augustus 2008

Burgemeester & Schepenen

• Jean Meeus 

Voortstraat 53 0474 92 03 31

• Kris Leaerts 

Aarschotsebaan 83 016 65 99 54

• Stefaan Peremans 

Fr. Schoevaertsstraat 12 0497 89 61 84

• Greet Willems 

Grootveldstraat 68 0473 95 89 39

• Stefan Imbrechts 

Grootveldstraat 89 016 65 99 56

• Gwenny De Vroe

Haachtsesteenweg 519 0495 60 86 60

Voorzitters gepensioneerdenverenigingen & 

Vrijwilligers

• Net De Becker

Bergstraat 45  Berg

• Lea Vandermeiren 

F. Verstraetenlaan 41  Kampenhout

• Gustaaf Meeus 

Peperstraat 121 a  Nederokkerzeel

• Maurits Overloop 

Kruisstraat 4  Nederokkerzeel

• Victor Peeters 

Wildersedreef 31 a  Kampenhout

• Sylvain Verdeyen 

Laarstraat 38  Nederokkerzeel

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16 

• Bevolkingsdienst gelijkvloers 016 65 99 41

• Welzijn 1ste verdieping 016 65 99 34
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WELZIJN

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN
Het lokaal sociaal beleidsplan is een feit. Elk be-

stuur werd geacht een plan in te dienen bij de 

Vlaamse overheid. In dit plan staan – op basis van 

de omgevingsanalyse- de strategische en 

operationele doelstellingen die het lokaal bestuur 

zal vooropstellen voor de komende zes jaren 

op sociaal vlak. Het beleidsplan vind u terug op de 

websites van de gemeente en het OCMW.

Indien u wenst kan u een exemplaar bekomen bij 

de dienst Welzijn.

Dienst welzijn

@: welzijn@kampenhout.be

☎: 016 65 99 34

WELZIJNSRAAD
De welzijnsraad kan van start gaan. De statuten 

zijn goedgekeurd in de gemeenteraad. Het wel-

zijn van alle inwoners is een verantwoordelijkheid 

die ieder van ons aanbelangt. U bent daar ook van 

overtuigd. Wilt u w overtuiging omzetten in daden? 

Dan bent u hartelijk welkom in onze Welzijnsraad. 

Uw aanwezigheid kan een verrijkende inbreng le-

veren  voor het welbevinden in onze gemeente.

Interesse? Geef ons een seintje!

 

Dienst Welzijn

☎: 0473 95 89 39

@: greet.willems@kampenhout.vera.be

DODENTOCHT VOOR 
’T SLEUTELKE!
Kampenhoutenaar Jos Hennes stapt nu al 

voor de zevende keer de Bornemse Do-

dentocht mee in augustus! En hij doet dat 

niet zomaar... hij laat zich weer sponsoren 

ten voordele van vzw ‘t Sleutelke (vzw die 

in onze gemeente tijdelijk onderdak biedt 

aan mensen in nood). Wie wil steunen 

mag € 5 (of meer!) storten op rekening nr. 

734-1363424-01 van vzw ‘t Sleutelke (met 

vermelding ‘sponsoring Dodentocht’. En 

Jos verbindt er zich toe om dit bedrag terug 

te storten indien hij de eindmeet niet haalt. 

Dat wordt vast spannend!

Meer informatie op www.sleutelke.be, en 

over de Dodentocht op www.dodentocht.be.

RIMPELROCK
Rimpelrock is een muzikaal openluchtfestival voor het 

oudere publiek dat plaatsvindt in Hasselt. Rimpelrock 

vindt dit jaar plaats op zondag 10 augustus en belooft 

een niet te missen editie te worden met zowat de sterk-

ste programmatie in haar zevenjarig bestaan.

Zowel nationale als internatioale artiesten zullen op 

het podium een gevarieerd aanbod van rock’n roll, 

meezingers, schlagers, oldies en zelfs disco brengen.

Bart Kaël, Nicole en Hugo, Frans Bauer, Laura Lynn, 

Rocco Granata, Paul Anka en luc Caals en nog zovele 

anderen.

De gemeente Kampenhout i.s.m. Senioka organiseert 

een busuitstap naar rimpelrock te Hasselt. Inschrijven 

kan tot 20 juli 2008.

All-in ticket (bus en toegangsticket) aan de prijs van 

25 euro.

Kaarten en inschrijvingen  bij

• Peeters Victor 016/584383

 Wildersedreef 31a Kampenhout

• Peeters Marie-Louise 016/655838

 Hunderveld 3 Kampenhout

• Beullens Jean 016/655714

 Kattemansbosweg 5 Berg

• Vandermosen Agnes 016/601769

 Bukenstraat 130 Buken

• Stroeykens Raymond 016/650102

 Schransstraat 16 Kampenhout

• Meeus Gustaaf 016/656003

 Peperstraat 121a Nederokkerzeel

• Willems Greet 0473/958939

 Grootveldstraat 68 Berg 

 

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16 

• Bevolkingsdienst gelijkvloers 016 65 99 41
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Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: Drukkerij Artoos I Teksten 

volgende editie: Te bezorgen vóór 25/08/2008. Bij voorkeur op digitale drager/Word I Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16, 

1910 Kampenhout  ☎ : 016 65 99 34 - : 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.vera.be

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Een organisatie van het Gemeente-
bestuur van Kampenhout
i.s.m. de Cultuurraad

Dolle donderdagen in juli en augustus
Aanvang: vanaf 19u30

03/07 KAMPENHOUT - Gemeenteplein
HILMOUSE  
REFLEXION

Presentator en Clouseau imitator Steve Tielens • Dansgroep ANYANKA
Opbrengst drank : Sint Sebastiaansgilde 

17/07 NEDEROKKERZEEL - Centrum
BABEL
XZENT 

Presentator en Clouseau imitator Steve Tielens  • Dansgroep ANYANKA
Opbrengst drank : Bergse en Daler vrienden 

31/07 BUKEN - Bukenstraat
STANZA

De CLINTONS  
Presentator en Clouseau imitator Steve Tielens  • Dansgroep ANYANKA

Opbrengst drank : Landelijke Gilde Buken 

21/08 OTB domein
AMBRAZ

(een initiatief van OTB)

28/08 BERG - Kerkplein
EVA’S GOESTING

STEVE THIELENS & THE AZTECS BAND  
Presentator en Clouseau imitator Steve Tielens • Dansgroep ANYANKA

  Opbrengst drank :  Jong Cantabilé
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