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VOORWOORD

Beste inwoner
Zijn de beleidsorganen van onze gemeente bezig om nu al
verantwoordelijkheid op te nemen voor een maatschappij
van morgen?
Wees gerust! Heel wat facetten van toekomstgericht besturen zitten al verweven in de lijn die de gemeente Kampenhout uitgezet heeft.
Respect voor het kwetsbare milieu en zorg voor zwakkere
medeburgers : die werkpunten staan aangeduid met stip.
Zo heeft onze gemeente de samenwerkingsovereenkomst

Voorwoord
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Milieu met het Vlaams Gewest als partner ondertekend.
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De brochure “ gemeenteberichten “ is al een belangrijke toepassing. Voortaan zal de gemeente
schriftelijk met u communiceren op papier met het

over biologische producten en schoonmaakmiddelen…. U ziet beste inwoner van Kampenhout ,
de gemeente wil een voorbeeldfunctie op zich nemen
om ook u te motiveren bewust met ons leefmilieu om te
gaan. Een ander , even belangrijk facet van ethisch besturen wordt werkelijkheid op 1mei 2008.
Dan dient Kampenhout het plan voor het Lokaal Sociaal
Beleid in haar gemeente bij de Vlaamse Overheid in.
Dit plan tekent heel duidelijk uit welke doelstellingen Kampenhout uitwerkt tussen 2008-2013 om sociale diensten en
hulpverlening doorzichtig te maken. Gedaan met de doolhof die de hulpvragende burger moet doorworstelen!
U merkt het , evolueren naar een toekomst met zorg voor
mens en milieu betekent voor uw gemeentebestuur méér
dan een laagje vernis. Die evolutie groeide uit van een prille
trend tot een stevig uitgewerkt beleidsplan.

Namens het college van Burgemeester en Schepenen
Greet Willems
Schepen van informatie

INFORMATICA

•
•
•

Na grote problemen met onze provider heeft het
gemeentebestuur besloten om het project “Digitaal
Kampenhout” nieuw leven in te blazen. Enkele cijfers
over onze website:
•
Ca. 750.000 bezoekers sedert start
Ca. 11.000 unieke bezoekers per maand
Ca. 352 bezoekers gemiddeld per dag

•
•

Onze site werd onlangs nog door Indagov (spin offbedrijf van de KU Leuven) beoordeeld samen met 327
steden en gemeenten en Kampenhout kwam daar als
7e uit. De jongste jaren kon Kampenhout altijd in de top
10 terug te vinden zijn.

Indeling in thema’s i.p.v. diensten (is makkelijker
voor de burger)
gebruik RSS-feeds
nog meer interactie met de burger
- burger kan inschrijven op een nieuwsbrief
- iedere inwoner kan terug kampenhout.be
mailadres aanvragen
- problemen melden aan het bestuur (digitaal)
de site blijft conform met de WAI richtlijnen voor
toegankelijkheid van websites
controle is beter, zit een hele backoffice achter die
toelaat zelf aanpassingen te doen
vacatures, bedrijven kunnen zelf vacatures
invoeren

Kampenhout.be adres aanvragen
Klik in snelmenu op ‘aanvraag @ kampenhout adres’
en volg de procedure

Welke zijn nu de nieuwe mogelijkheden:
Inschrijven nieuwsbrief
•

•

Het is een database-gestuurde website (CMS) : zijn
statische pagina’s met daarrond een aantal modules, die door de personeelsleden, verenigingen,
bedrijven, … zelf kunnen worden aangepast (als ze
daarvoor bevoegd zijn)
Documentenmodule, adviesraden e.d. kunnen
beveiligd documenten raadplagen via login op de
website

Info
Kurt Jans
☎: 016 65 99 25
@: kurt.jans@kampenhout.vera.be

Klik in snelmenu op ‘inschrijven nieuwsbrief’ en volg
de procedure
De site zal in de komende maanden uiteraard nog flink
worden uitgebreid.
In de toekomst voorzien we nog meer interactie met de
burger o.a. gebruik van elektronische identiteitskaart.

INFORMATICA

De gemeentelijke website die op 4 november 1999
online ging, werd nu volledig herbouwd om aan de
hedendaagse noden te voorzien.
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CULTUUR

KAMPENHOUT SWINGT

JOS LAUWERS

Noteer alvast volgende data in jullie agenda

Op zondag 7 december 2007 overleed in de leeftijd van
86 -jaar historicus Jos Lauwers.

CULTUUR

Kampenhout Swingt te Kampenhout : 3 juli 2008
Kampenhout Swingt te Nederokkerzeel : 17 juli 2008
Kampenhout Swingt te Buken : 31 juli 2008
Kampenhout Swingt in OTB : 21 augustus 2008
Kampenhout Swingt te Berg : 28 augustus 2008
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DE 7DE KAMPENHOUTSE KUNSTENAARS
De 7de editie van de tentoonstelling
“ 7 Kampenhoutse Kunstenaars ”
loopt van : donderdag 1 mei tot zondag 4 mei 2008
telkens van 14 uur tot 19 uur ,
op zondag van 14 uur tot 18 uur
Deze tentoonstelling gaat door in de Polyvalente zaal van
het O.C.M.W, Kerkplein te Kampenhout.
De tentoongestelde werken zijn van de hand van :
Mevr. Collin Marleen – Beeldhouwen
Mevr. De Keyser Magda – Pastel
Klei Atelier – O.T.B. – Keramiek
Mevr. Smet Annita – Tekeningen in kruisjessteek.
Mevr. Vanderstraeten Christiane – Houtskool, aquarel,
acrly en olieverf
Mevr. Van Meensel Joke- Juwelen
Dhr. Vandervorst Stijn – Olieverf

Jos had een buitengewone interesse voor de geschiedenis van onze gemeente en van de buurgemeenten.
Jarenlang studie- en opzoekingswerk leidde tot de
uitgave van het boek “Geschiedenis van Berg, Buken,
Kampenhout en Nederokkerzeel“ Het is een rijk geillustreerd 784 bladzijden dik uitermate interessant boek
dat het ontstaan , de groei en bloei van onze gemeente
bundelt. Dit boek is trouwens nog steeds te koop in het
gemeentehuis ! ( tweede druk )
Samen met zijn echtgenote Anna Denies was Jos ook
steeds aanwezig op alle grote en kleine gebeurtenissen
in Kampenhout. Bedankt Jos en Anna !
Namens alle inwoners werd dan ook een rouwbeklag
overgemaakt aan de familieleden.

een initiatief van het gemeentebestuur en de cultuurraad
van Kampenhout

POLITIE

COMING BANDS

De gemeente Kampenhout werkt vanaf 1 januari 2008
één jaar samen met de vzw Coming Bands.
U kan als inwoner of als vereniging van Kampenhout
gratis muziekgroepen uitnodigen op uw evenement .
De organisator zorgt voor een goed ontvangst van de
muziekgroepen.
Dit betekent dat de organisator zorgt voor degelijke en
aangepaste geluidsinstallatie, dat er voldoende toeschouwers aanwezig zijn en dat de artieste kunnen genieten van voldoende gratis drank en een maaltijd.
Een overzicht van de aangesloten muziekgroepen en
alle informatie over dit project vindt u op de website:
http://www.comingbands.be
Contactgegevens vzw Coming:
Peter Butseraen,
@: peter@vzwcoming.be
☎: 0497 02 01 41
Voor meer inlichtingen kan u ook contact opnemen met
de cultuurdienst :
Mevr. Claudine Moyson : 016 65 99 72

Om het contact tussen de politiediensten en de bevolking nog beter te optimaliseren, beschikken de wijkinspecteurs van uw gemeente elk individueel over een
hotmail adres.
Hieronder vindt u het overzicht.

WIJKWERKING KAMPENHOUT
Gemeentehuisstraat 16,
1910 Kampenhout
☎: 016 31 48 40
Openingsuren
maandag tot vrijdag
dinsdagavond
Onthaalmedewerker :

08u00 - 11u45
17u00 - 20u00
Inspecteur DHONT Yvan

Wijkmanager :
Hoofdinspecteur VANDEN BERGHE Michel
Wijkinspecteur VERBIST Rudi :
Kampenhout - Nederokkerzeel
@: wijkinspecteur.nederokkerzeel@hotmail.com
☎: 0473 88 39 36
Wijkinspecteur VANGESTEL Jozef :
Berg
@: wijkinspecteur.berg@hotmail.com
☎: 0473 88 39 85
Wijkinspecteur VANKEERBERGHEN Geert :
Relst - Buken - Industriezone
@: wijkinspecteur.relst-buken@hotmail.com
☎: 0473 88 39 07

POLITIE

Een gratis muziekgroep op uw evenement ?
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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.

Michael Le Leu &
Inneke Dewaele

18/01/2008

Margue

Steve Vandermeeren &
Magy Bormans

20/01/2008

Eline

Guy Snellinx &
Els Westhovens

23/01/2008

Nele

GEBOORTES

Geert De Konick &
Cathy Requejo Robledo

25/01/2008

Emily

Bart Bulté &
Wendy Jespers

27/01/2008

Dylano

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Steven Verdood &
Joyce Lutin

20/11/2007

Femke

Wietse Lambrechts &
Ellen Ketels

30/01/2008

Noah

Dirk Stroeykens &
An Maes

24/11/2007

Marieke

Nico Berings &
An Vanderveken

01/02/2008

Robin

Joren Luytens &
Annabelle Cambré

27/11/2007

Senne

Rudy Dekempeneer &
Sandra Degroef

01/02/2008

Jarno

John Verhaeghe &
Johanne Moonens

29/11/2007

Kobe

Peter Van Rijckeghem &
Liesbet Van den Brant

05/02/2008

Lars

Koen Verbeek &
Marinka Van Ingelgom

01/12/2007

Aucke

Dirk Laforce &
An Willems

06/12/2007

Wannes

Erwin Hofman &
Katleen Peeters

07/12/2007

Jules en
Stan

Kevin Ver Elst &
Liza Beenders

17/12/2007

Iluna

Thomas Vanhoof &
Heidi Van Remoortel

24/12/2007

Marieke

Werner Thomas &
Sandra Verhaegen

28/12/2007

Mona

Dirk Develter &
Sofie Narinx

31/12/2007

Nathan

(januari – februari)

Tom Michiels&
Dominique Mauriën

07/01/2008

Alexander

GOUDEN

Tom Goovaerts &
Meta Milo

07/01/2008

Thomas

Jody Bond &
Cindy De Winter

09/01/2008

Bjarne

Tom Verhaert &
An Koeck

14/01/2008

Mathijs

Jozef Schrijvers &
Joke Peeters

16/01/2008

Jeanne

Mark Goddé &
Cinderella Strybos

16/01/2008

Lennert
en Rune

HUWELIJKEN
(januari - februari)
Erwin Vanswijgenhoven &
Liesje Vanhoutvin

19/01/2008

Jurgen Schulpen & Sofie Orband

25/01/2008

Michel Van Steenbergen &
Lutgarde Willekens

16/02/2008

HUWELIJKSJUBILARISSEN

Josephus Stroobants & Francina Vanhumbeeck

BRILJANTEN
Petrus Peeters & Leonia Nijs

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

*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.

LOKALE ECONOMIE

Francine Bosmans

10/11/2007

Maria Van Dam

24/11/2007

Emile Vanderpooten

25/11/2007

Hendrika Ral

26/11/2007

August Vanheylen

05/12/2007

Maria Piot

14/12/2007

Joseph Labey

19/12/2007

Petrus Peelaerts

21/12/2007

Albert Vandenbroeck

25/12/2007

Margaretha Janssens

27/12/2007

Emiel Vanderstappen

02/01/2008

Marie Heremans

06/01/2008

Hilda Oeyen

07/01/2008

Maria Verryt

13/01/2008

Remigius Van der Fraenen

19/01/2008

Gilberte Anna Voesen

21/01/2008

Franciscus Croon

31/01/2008

Emile Uylenbroeck

04/02/2008

Gabriel Indigne

19/02/2008

Jan Joseph Coosemans

26/02/2008

EEUWELINGE
Margriet De Becker - wed. Cockaerts geboren op
29/02/1908 is honderd jaar!
Ze kreeg twee zonen, Waar en Marcel en 8 kleinkinderen , 22 achterkleinkinderen en 1 achterachterkleinkind! Van harte proficiat aan de jarige!

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL
Van 26 april tot 14 juni 2008 organiseert de gemeente
Kampenhout de campagne “Met Belgerinkel naar de
Winkel”. Dit is een mobiliteitscampagne i.s.m. Bond Beter Leefmilieu vzw, om mensen aan te sporen om voor
korte ritten met de fiets naar de winkel te gaan.
Tijdens “Met Belgerinkel naar de Winkel” krijgt u in de
deelnemende winkels een spaarkaart. Telkens u tijdens
de periode van 26 april tot 14 juni met de fiets naar de winkel gaat, krijgt u een stempel op uw kaart. Als de kaart vol
is moet u die in één van de deelnemende winkels indienen
en krijgt u een nieuwe. Zo gaat het twee maanden door.
Op het einde van de campagne worden dan uit alle verzamelde spaarkaarten van de hele gemeente een aantal
kaarten geloot die recht hebben op een prijs.
De bedoeling van de campagne is om de mensen te stimuleren om voor korte afstanden naar de winkel de auto
achterwege te laten en met de fiets te gaan. Tijdens de
campagne kan iedereen op een toffe manier de mogelijkheden van de fiets ontdekken en daarmee zelfs een prijs
winnen. Voor mensen die vaak of altijd de fiets nemen is
het eens een extra beloning. Extra, inderdaad, want fietsen heeft veel voordelen! U hoeft geen parkeerplaats te
zoeken, fietsen is gezonder goedkoper dan autorijden,
fietsen maakt u fitter, …
De boodschap is dus: met de fiets boodschappen doen.
Fiets van 26 april tot 14 juni en win een prijs!!!
Voor meer info: www.bblv.be/belgerinkel

LOKALE ECONOMIE
BURGERZAKEN

aan en wensen hen veel sterkte toe. Ook aan hen die
hun dierbaren liever niet gepubliceerd zagen.*
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MILIEU

OVERVLOED AAN PREMIES VOOR
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN !

NIEUW TIJDSCHRIFT VOOR BOSEIGENAARS

De gemeente Kampenhout, de PBE (elektriciteitsnetbeheerder), de Provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse
Overheid en de Federale Overheid …, allen geven zij
extra premies voor duurzame en energiezuinige investeringen.

De vier Bosgroepen actief in Vlaams-Brabant slaan de
handen in elkaar en maken vier keer per jaar één tijdschrift: “De BOSGROEP”. In april rolt het tweede nummer van de milieuvriendelijke drukpers. Hierin vindt
u van elke Bosgroep enkele pagina’s nieuws. Verder
kunt u lezen over de vlier en nemen we een kijkje in het
nieuwe speelbos te Zemst. In de agenda vindt u de cursussen en wandelingen in gans Vlaams-Brabant. Het
tijdschrift wordt gratis aangeboden aan boseigenaars
of mensen met interesse in bos en bosbeheer.

M LIEU
MI
MILIEU
EU

Wie grondig zijn investeringen plant en maximaal gebruik maakt van de voorziene premies ziet zijn investeringen op korte termijn terugverdiend. Een handig
hulpmiddel hiervoor is terug te vinden op de website:
www.energiesparen.be.
Via de link: http://www.energiesparen.be/subsidies/
subsidiemodule.php kom je dadelijk op een handige
zoekmachine terecht, waar je na het invullen van de
postcode onmiddellijk een volledig overzicht krijgt van
de energiesubsidies die in onze gemeente van toepassing zijn.

8
Wens je eerst je kostenbesparing en energiewinst
te kennen alvorens je van start gaat, maak dan eens
gebruik van de ‘energiewinstcalculator’. Dit handige
hulpmiddel is eveneens terug te vinden op
www.energiesparen.be > rubriek ‘subsidies en calculators’. Het geeft je snel inzicht in de energiewinst
die je kan maken voor verschillende energiebesparende maatregelen.

Bezit of beheert u bos? Vraag een proefnummer aan bij
bosgroep@rlgc.be of 016 29 85 48.
Een Bosgroep is een organisatie die gratis en vrijblijvend hulp en advies verleent aan boseigenaars. Hebt u
vragen over uw bos en/of de bomen erin?
Contacteer de Bosgroep. U vindt het e-mailadres en
telefoonnummer hierboven.

JEUGD

Thuiscomposteren is helemaal niet zo moeilijk. Met
een paar eenvoudige regels slaag je erin keuken- en
tuinafval op een jaar tijd om te toveren tot waardevolle
compost.
Toch horen we dat het bij sommige eigenaars van een
vat of bak moeilijker verloopt.
Wie de wanhoop nabij is, kan ook beroep doen op een
compostmeester. Als een echte compost-dokter komt
hij of zij een kijkje nemen bij uw compostvat of –bak,
en stelt hij de juiste diagnose. Een “voorschrift” voor
aangepaste behandeling en de nodige documentatie is
eveneens inbegrepen.

SPEELPLEIN ’T GROBBELTJE
Sinds 1 januari 2008 is het grobbeltje in handen van
het gemeentebestuur en zal de jeugddienst de
organisatie van het speelplein tijdens de zomervakantie op zich nemen.
Hiervoor zijn we op zoek naar gemotiveerde,
enthousiaste animatoren!! Volgde je een cursus
animator in het jeugdwerk of heb je reeds ervaring
in het animeren van kinderen?
Neem dan snel contact op ( voor 7 april) met
Nathalie Cleynhens, jeugddienst op volgend
nummer: 016/65.99.15
Of mail naar:
@: nathalie.cleynhens@kampenhout.vera.be

JEUGD

PROBLEMEN MET HET THUISCOMPOSTEREN? VRAAG RAAD AAN DE COMPOSTMEESTER.

Wie graag een bezoekje wil van een compostmeester,
geeft best een seintje aan INTERZA op 02 / 721 0 731
of mailt naar compost@interza.be. Wij geven vervolgens uw naam en adres door aan de compostmeester
uit uw buurt. Hij neemt dan contact met u op voor een
afspraak.

De compostmeesters in uw gemeente zijn :
Leo CALIBER
Hellebosstraat 49
1910 KAMPENHOUT
Stijn DE KONINCK
Ann VAN NIEUWENHUYZEN
Votvinkenstraat 3
1910 KAMPENHOUT
Gustaaf SALENS
Van Dijcklaan 11
1910 KAMPENHOUT
Johan VANDEKEERE
Liststraat 20
1910 KAMPENHOUT
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LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG
Voor het lokaal overleg kinderopvang, een adviesraad
waarin alle opvanginitiatieven zijn vertegenwoordigd,
zijn we op zoek naar geïnteresseerde ouders die in
deze raad willen zetelen. Wij willen als adviesraad
graag de stem horen van de gebruikers van de opvanginitiatieven. Wie interesse heeft neemt contact op met
de jeugddienst,
Nathalie Cleynhens,
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout.
☎: 016/65.99.15
@: nathalie.cleynhens@kampenhout.vera.be

GEMEENTESCHOLEN ACTIEF

GEMEENTESCHOLEN ACTIEF

DE TOVERBERG

OCTOPUSPALEN

Een feestje bouwen in de kleuterschool van de Toverberg, iedereen is welkom. De kleuters hebben zelfs
hun mooiste feestkledij aangetrokken om de jarige van
de maand te vieren.

Tijdens het krokusverlof
werden er aan alle Kampenhoutse scholen een octopuspaal geplaatst.
De palen hebben als doel de
automobilisten de aanwezigheid van een school onder
de aandacht te brengen. Ze
kwamen er na overleg op de
trimesteriele overlegvergadering tussen het gemeentebestuur en de directies van de verschillende scholen,
netoverschrijdend. Elke school was direct gewonnen
voor de idee. Begin deze maand werd dan de daad bij
het woord gevoegd.

Eten maken op school is leuker dan thuis.
In de week van de smaak werden er alleen maar gezonde tussendoortjes gemaakt en opgegeten. Lekker!

VOLGENDE INSTAPDATA VOOR KLEUTERS
Maandag 7 april 2008.
Maandag 5 mei 2008.
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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: Lente OPENDEUR met
vrijblijvend brunch in de kleuterschool op
zondag 27 april 2008, Mogelijk om je kind in te
schrijven. Er zijn nog enkele plaatjes vrij.

In ons Comeniusproject doen we allerlei leuke dingen
handwerk, oei haken wat moeilijk!
En uiteraard is er ook een groepje dat kookt en heel de
school mag proeven.

De Toverberg:
www.detoverberg.be
Het Klimtouw:
www.hetklimtouw.be
directie@detoverberg.be
Gemeentelijke Lagere School
Biststraat 13
1910 Kampenhout
016 65.99.86
@ directie@hetklimtouw.be
www.hetklimtouw.be

☎

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

☎

☎

WANDELEN IN EIGEN
GEMEENTE, NOOIT GEZIEN!

TOERISME

Info
@: toerisme@kampenhout.be of
: 016 69 99 71

DIJLELANDDAG
ZONDAG 8 JUNI 2008 OVERIJSE
Op zondag 8 juni viert het Dijleland haar jaarlijkse
toeristische opendeurdag ‘Dijlelanddag’. De gemeente Overijse speelt dit jaar de rol van gastheer
voor het evenement. De centrale trekpleister wordt
het Justus Lipsiusplein in het centrum. Als hoofdthema wordt gekozen voor streekproducten, in de
ruime betekenis van het woord. Er wordt u een smakelijke streekproductenmarkt aangeboden.
Niet alleen de lekkerbek kan tijdens de Dijlelanddag zijn hart ophalen, ook de fiets-, wandel-, en natuurliefhebbers komen uitgebreid aan bod. Geniet
van een begeleide fietstocht rond de wondermooie
groene streek van Overijse in de Groene Gordel. Als
u liever een voetstap in de wereld wil zetten, kan u
kiezen tussen een begeleide holle wegenwandeling
en een historische animatiewandeling. Pret verzekerd voor iedereen. En bovenal, al deze activiteiten
zijn GRATIS!
Vergeet tevens vooral niet een bezoekje te brengen
aan de talrijke infostands. U kan er het Dijleland
volop ‘in theorie’ ontdekken voor u op stap gaat, de
fiets opspringt of de maag begint te grollen... Iedereen is van harte welkom vanaf 13u!
Dijlelanddag 8 juni van 13u tot 18u
Info:
Toerisme Dijleland
: 016 31 18 61
@: info@toerismedijleland.be
www.toerismedijleland.be

☎

Toerisme Kampenhout
: 016 65 99 71
:
@ toerisme@kampenhout.be
www.kampenhout.be

☎

GROTE VAAR, - FIETS- EN WANDELHAPPENING ZONDAG 6 APRIL 2008
START VAARSEIZOEN TE KAMPENHOUT-SAS met:

Grote vaar, - fiets- en wandelhappening op zondag
6 april 2008.
Op zondag 6 april 2008 gaat het toeristisch vaarsei-

zoen van Kanaaltochten Brabant van start te Kampenhout-Sas. Van 10u tot 18u kan u non-stop deelnemen aan boottochten, fietstochten, bezoeken en
wandelingen die op en langsheen het kanaal LeuvenDijle georganiseerd worden.
Te Kampenhout - Sas vertrekt om 10u en 14u het
passagiersschip ‘Kempenland’ voor een boottocht tot
Tildonk-Sas. Terugkeer naar Kampenhout gebeurt
per pendelbus. Te Kampenhout kan u het Witloofmuseum bezoeken dat de ganse dag vrij toegankelijk is.
U krijgt er de boeiende geschiedenis van het ‘witte
goud’ voorgeschoteld.
U kan ook opteren om op eigen initiatief de Witloofroute te fietsen. Of u kan wandelen langs het Aert
van Beethovenpad. De brochures zijn te koop aan de
infostand.
Om 14u start aan het Sas van Kampenhout eveneens
een begeleide fietstocht naar het Sportimonium,
het sportmuseum dat huist in het strandgebouw in
het recreatiedomein Hofstade. Ter plaatse wordt u
onthaald op een rondleiding in het museum en de
volkssportentuin, daarna wordt er teruggefietst naar
Kampenhout. Te Kampenhout-Sas kan u ook korte
kanaalrondvaarten ondernemen richting Boortmeerbeek. De boot ‘Bonobo’ vertrekt er om het uur.
De prijs voor een enkel vaartraject bedraagt € 1/pp.
Alle wandelingen en geleide fietstochten zijn gratis.
Kinderen < 3j. doen alle activiteiten gratis mee.
Ook op de andere Brabantse kanalen wordt er op 6
april non-stop gevaren. Wil u een kijkje nemen op het
Zeekanaal, dan zijn Kapelle-op-den-Bos en Vilvoorde
de vertrekplaatsen.
Een handige programmafolder van de Vaarhappening is te verkrijgen bij de toeristische dienst van de
gemeente en in het Witloofmuseum (tel. 016 22 33
80). Het volledig programma vindt u ook op www.kanaaltochtenbrabant.be
Voor meer informatie kan u ook terecht bij Kanaaltochten Brabant op het nr. 02 203 14 59.
De Vaarhappening is een uitgelezen dag om er met
vrienden en familie op uit te trekken en de vele onbekende plekjes en mooie natuur langs de Brabantse
kanalen te ontdekken.

TOERISME

☎
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ACTIVITEITENKALENDER
April 2008
01.04.2008

Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Woensdag

02.04.2008

Vakantiegenoegens : ‘In de hangars van de 15de wing’

Donderdag

03.04.2008

KVLV Kampenhout: Patchwork

Zaterdag

05.04.2008

Kermis Relst

Zondag

06.04.2008

Kermis Relst

Dinsdag

Natuurpunt geleide wandeling torfbroek 10u-12u
Start aan het einde van de Visserijlaan Natuurpunt geleide wandeling torfbroek 10u-12u
Vaarhappening Kampenhout-Sas - 10-18u
Maandag

07.04.2008

KVLV Kampenhout: 50+ namiddag

ACTIVITEITENKALENDER

Kermis Relst
Dinsdag

08.04.2008

Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Woensdag

09.04.2008

KVLV Relst – Kookles “ Belgische Hamsoorten”

Zaterdag

12.04.2008

Kermis Buken

Zondag

13.04.2008

Kermis Buken

Maandag

14.04.2008

Kookles KVLV Berg Pastorij

Dinsdag

15.04.2008

Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Woensdag

16.04.2008

KVLV Kampenhout: Patchwork

Donderdag

17.04.2008

KVLV Relst – 50+ Busuitstap

Zaterdag

19.04.2008

K.F. De Toonkunst – Lentenconcert sporthal Berg – Aanvang 20.00 uur
Kermis Nederokkerzeel
Bloemenmarkt gemeenteplein Kampenhout 9u30-13u00
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Zondag

20.04.2008

KVLV Kampenhout: Open – deur
Kermis Nederokkerzeel
KVLV Berg lenteochtend in de hoofdstad

Maandag

21.04.2008

Kermis Nederokkerzeel

Dinsdag

22.04.2008

Woensdag

23.04.2008

KVLV Relst – Bloemschikken

Vrijdag

25.04.2008

Lenteconcert St.-Cecilia Relst

Zaterdag

26.04.2008

Infosessie generische geneesmiddelen KVLV Berg en Ziekenzorg 14u Pastorij Berg
Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Concert Simoens Trio KVLV Berg
Natuurpunt Nachtegalenwandeling Silsombos 20u-22u30
Start kerk Nederokkerzeel Bogaertstraat
KVLV Berg Bloemenverkoop aan de kerk van Berg

Zondag

27.04.2008

KVLV Nederokkerzeel: Feestvergadering

Maandag

28.04.2008

KVLV Kampenhout: Op reis

Dinsdag

29.04.2008

Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Mei 2008
Donderdag

01.05.2008

Dag van de Arbeid & O.H. Hemelvaart

gemeentehuis gesloten

Tentoonstelling 7 Kampenhoutse Kunstenaars – OCMW – 14.00 uur tot 19.00 uur
Nimué’s uitstap 13u30 schooldomein Ter Bronnen
Vrijdag

02.05.2008

Zaterdag

03.05.2008

Zondag

04.05.2008

Brugdag

gemeentehuis gesloten

Tentoonstelling 7 Kampenhoutse Kunstenaars O.C.M.W.- 14.00 uur tot 19.00 uur
Tentoonstelling 7 Kampenhoutse Kunstenaars O.C.M.W.- 14.00 uur tot 19.00 uur
Tentoonstelling 7 Kampenhoutse Kunstenaars O.C.M.W.- 14.00 uur tot 18.00 uur
Natuurpunt geleide wandeling torfbroek 10u-12u
Start aan het einde van de Visserijlaan
Maandag

05.05.2008

KVLV Nederokkerzeel: Wokken
KVLV Berg fietstocht 19u30 aan kerk van Berg

ACTIVITEITENKALENDER
Dinsdag

06.05.2008

Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Vrijdag

09.05.2008

Brugdag

Zondag

11.05.2008

Pinksteren

gemeentehuis gesloten

Natuurpunt vroege vogelwandeling Steentjesbos 8u-10u
Start aan plantenkwekerij J. Bogaerts in de Frijselstraat
Maandag

12.05.2008

Pinkstermaandag

gemeentehuis gesloten

KVLV Berg fietstocht 19u30 aan kerk van Berg
Dinsdag

13.05.2008

Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Woensdag

14.05.2008

Bloedinzameling De Toverberg Berg 18u-20u30

Donderdag

15.05.2008

KVLV Relst – 50+ Gezond genieten de vijftig voorbij
Babymassage 10u Kind en preventie Berg

Zaterdag

17.05.2008

Kermis Berg
Kermis Kampenhout

LAN Gaming Sporthal Berg van 14u tot 14u 18/05/2008 - Info http:/www.L00S3RS.be
Zondag

18.05.2008

Kermis Berg
Kermis/Jaarmarkt en Rommelmarkt Kampenhout
Dag van buur natuur fietszoektocht landelijke gilde Berg

Maandag

19.05.2008

Kermis Berg
Kermis Kampenhout
KVLV Berg fietstocht 19u30 aan kerk van Berg

Dinsdag

20.05.2008

Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Zondag

25.05.2008

Regiofietszoektocht in Zaventem

Maandag

26.05.2008

KVLV Berg fietstocht 19u30 aan kerk van Berg

Dinsdag

27.05.2008

Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Woensdag

28.05.2008

KVLV Relst – Bloemschikken

Vrijdag

30.05.2008

KVLV Nederokkerzeel: Daguitstap naar de Stroppen

Zaterdag

31.05.2008

Davidsfonds Kampenhout: Uitstap naar Doel: bezoek kerncentrale en fiets- of natuurtocht.
Vanaf 9u30.

Zondag

01.06.2008

Natuurpunt geleide wandeling Torfbroek 10u-12u
Start aan het einde van de Visserijlaan

Maandag

02.06.2008

KVLV Berg fietstocht 19u30 aan kerk van Berg

Juni 2008

Dinsdag

03.06.2008

Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Woensdag

04.06.2008

Bloedinzameling Park van Relst 18u-20u30

Zondag

08.06.2008

Bio-dag, Veiling Brava

Maandag

09.06.2008

KVLV Berg fietstocht 19u30 aan kerk van Berg

Zaterdag

14.06.2008

Smulfestijn sp.a Kampenhout

Zondag

15.06.2008

Natuurpunt Jeugddag Silsombos Erps-Kwerps 14u-16u30
Start aan het einde van de Lelieboomgaarden

Maandag

16.06.2008

KVLV Berg fietstocht 19u30 aan kerk van Berg

Dinsdag

17.06.2008

Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Zaterdag

21.06.2008

KVLV Kampenhout: Feestvergadering viering 85 jaar KVLV

Maandag

23.06.2008

KVLV Berg fietstocht 19u30 aan kerk van Berg

Dinsdag

24.06.2008

Fietstocht KWB Kampenhout 13u30 aan sporthal

Zaterdag

28.06.2008

Jong Cantabile lenteconcert

Zondag

29.06.2008

Natuurpunt Orchideeënwandeling Torfbroek 14u30-16u30
Start aan het einde van de Visserijlaan

Maandag

30.06.2008

KVLV Berg fietstocht 19u30 aan kerk van Berg

Smulfestijn sp.a Kampenhout

Petanque-tornooi Landelijke gilde Berg

ACTIVITEITENKALENDER

Vuurwerk te Kampenhout
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TOERISME

DOE DE BIOWEEK: 7-15 JUNI 2008

TOERISME

Van 7 tot 15 juni kan je in heel Vlaanderen volop genieten van bio. Overal is het feest: op de boerderij, in de
winkel of op het marktplein. Proef van een zalig ontbijt, een bijtgare picknick of een gastronomisch menu.
Want bio is puur, lekker en gezond. Ook Veiling Brava
doet mee aan de Bioweek.

14

Info:
Toerisme Kampenhout
: 016 22 33 80 – 016 65 99 71
@: toerisme@kampenhout.be

Vzw Opbouwwerk Haviland-W, Brusselsesteenweg
617, 1731 Asse-Zellik, wil voor het project “Nabijheidsdiensten Toerisme”, het bestaande netwerk van
vrijwilligers, de zogenaamde “Meters & Peters”, verder uitbouwen.Het doel van dit netwerk is de fiets- en
wandelroutes van de provincie Vlaams-Brabant, in het
arr. Halle-Vilvoorde, maandelijks te onderwerpen aan
een grondige controlebeurt.
Daarom willen we graag een beroep doen op de plaatselijke VVV kantoren, heemkundige kringen, allerlei
verenigingen, sportclubs en inwoners van de gemeente die zich geroepen voelen om een Meter- of Peterschap van een route op zich te nemen.
De taak van de Meter of Peter bestaat erin om minimum 1x per jaar de route waarvoor het Meter- of Peterschap werd aangegaan, te onderwerpen aan een
grondige controlebeurt waarbij gelet wordt op volgende punten:
• De toegankelijkheid van de route (gevaarlijke punten, werkzaamheden, omleidingen)
• De aanwezigheid van de bewegwijzering (zijn alle
borden nog aanwezig en in welke staat)
• Zichtbaarheid van de bewegwijzering (begroeiing,
uitgereden palen, enz..)
Kortom het melden van eventuele mankementen en
gebreken. De Meter of Peter krijgt hiervoor de nodige
formulieren (evaluatieformulier + werkkaart) de evaluatieformulieren worden na de controlebeurt terugbezorgd aan Opbouwwerk Haviland-W.

Ondergetekende:
Naam: .......................................................
Adres: .......................................................
.......................................................
Tel.:
.......................................................
E- mail: .......................................................

Wenst zich op vrijwillige basis in te schrijven voor een
*meter- of peterschap van een provinciale * fietsroute
en (of) wandelroute. Ik maak achteraf mijn keuze uit
het bestaande en nieuwe aanbod van provinciale fietsen wandelroutes.
(*) schrappen wat niet past.

Datum inschrijving: ...... / ...... / 2008

Handtekening

Sedert 1994 is er een specifieke bio-afdeling actief op
Veiling Brava. In de vestiging van Kampenhout worden
de producten van zo’n 35 biologische telers verzameld
vanuit alle hoeken van het land
Veiling Brava stelt op zondag 8 juni, van 13:30 tot 17:00
uur haar deuren open voor een breed publiek.
Een kleine greep uit het programma: tentoonstelling
van biologische groenten en fruit, verkoop van biogroenten aan groothandelsprijs, informatiestands,
een wedstrijdparcours, (kinder-)animatie, een hapje
en een drankje, demonstratie van de inpakmachine,
landbouwmachines die typisch zijn voor de biologische
landbouw enz...
Veiling Brava, Leuvensesteenweg 22 te
Kampenhout-Sas.
Naast de veiling is het Witloofmuseum gevestigd dat
die dag eveneens te bezoeken is.

☎

INSCHRIJVINGSSTROOK

METER-PETERSCHAP PROVINCIALE
FIETS- EN (OF) WANDELROUTES

Terugzenden, faxen of mailen aan Opbouwwerk Haviland-W, t.a.v. Christel Coppens, Brusselsesteenweg 617, 1731 Asse-Zellik,
tel.02/467 11 45 fax. 02/466 49 81, e-mail: christel.coppens@haviland.be

OCMW

SIT ZEKAST NEEMT NIEUWE START
De OCMW’s van Zemst, Kampenhout en Steenokkerzeel hebben een nieuwe overeenkomst afgesloten “Samenwerkingsinitiatief In de Thuiszorg, regio
Zemst, Kampenhout en Steenokkerzeel”.
Een SIT is een samenwerkingsverband in een bepaalde regio tussen vertegenwoordigers van o.a.
huisartsenkringen, thuisverpleging, diensten voor
gezinszorg en vertegenwoordigers van medische of
paramedische beroepsverenigingen.

TENTOONSTELLINGSRUIMTE OCMW
KAMPENHOUT
Het OCMW Kampenhout stelt zijn tentoonstellingsruimte, de gang tussen het administratief gebouw
en het rusthuis, ter beschikking aan kunstenaars
of verenigingen uit Kampenhout of aangrenzende
gemeenten. Zij kunnen hier hun creatief werk tentoonstellen voor een maximumperiode van 3 maanden. Tijdens de openingsuren van het OCMW kan
iedereen de tentoonstellingsruimte bezoeken. Het
OCMW biedt zijn gebruikers hiermee ook een culturele meerwaarde.

SIT ZeKaSt zal in de toekomst alle diensten uitnodigen, met als doel kwaliteitsvolle verzorging en de
samenwerking tussen de hulpverleners in de thuiszorg te verzekeren.

Voor meer informatie:

@: onthaal@ocmw-kampenhout.be

☎: 016 31 43 10

GEZOCHT
SIT ZeKaSt wil een inventaris maken van alle
hulpverleners van het werkingsgebied.
Bent u huisarts, specialist, tandarts, oogarts,
zelfstandig thuisverpleegkundige, kinesist, podoloog, diëtist, (medisch) pedicure…
bezorg dan je gegevens (naam, adres, telefoon,
fax, website, e-mail) aan SIT ZeKaSt.

U kan de gegevens melden aan:
An Coppens
coördinator SIT ZeKaSt
☎: 015/61.87.10
@: socialedienst@ocmw-zemst.be
Suzy Jaspers
verantwoordelijke thuiszorgdiensten
OCMW Kampenhout
☎: 016/31.43.21
@: suzy.jaspers@ocmw-kampenhout.be

OCMW

: 016 65 04 53
SIT ZeKaSt heeft An Coppens aangesteld om de SITwerking voor onze regio in goede banen te leiden. Zij
werkt vanuit OCMW Zemst, maar zal op regelmatige
basis contact houden met de andere twee gemeenten.

STRIJKATELIER “IN DE PLOOI”, EEN
SUCCESVOL INITIATIEF VAN OCMW
KAMPENHOUT
Wij bieden u de perfecte oplossing als u:
• niet graag strijkt;
• het te druk heeft om te strijken;
• het gevoel heeft dat er geen einde komt aan het
strijken;
• de tijd die u aan strijken spendeert, liever aan
leukere dingen besteedt.
WAAR?
Leuvensesteenweg 37, 1910 Kampenhout,
: 016/22.24.66

☎

OPENINGSUREN
maandag
09u00 - 13u00 en 14u00 -17u00
dinsdag
14u00 -19u00
woensdag
08u30 -12u30
donderdag
07u30 - 13u00 en14u00 - 19u00
vrijdag
09u00 - 13u00
HOE LEVERT U UW WASGOED AAN DE
STRIJKWINKEL?
U levert uw gewassen en gedroogd linnen af in een
wasmand. Wij strijken alles en u krijgt uw wasgoed
mooi gestreken terug, hetzij gevouwen, hetzij op
een kleerhanger.
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OCMW

HOE BETAALT U?
U betaalt met dienstencheques. U betaalt 6,70 euro
per dienstencheque. De cheques zijn bovendien
voor 30 % fiscaal aftrekbaar, dus één cheque kost u
uiteindelijk 4,69 euro.

OCMW

WAAR KAN U DIENSTENCHEQUES KRIJGEN?
Dienstencheques kan u bestellen via www.dienstencheques-rva.be. U ontvangt een bevestiging van uw
inschrijving en een gebruikersnummer. U kan uw
dienstencheques bestellen via overschrijving (minimum 10 cheques). Na betaling ontvangt u de cheques thuis per post.
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TARIEVEN EN BETALINGEN
De hoeveelheid kledingstukken wordt door het strijkatelier vastgesteld bij het binnenkomen van de goederen en wordt vermeld op de inleverbon/factuur.
Aflevering van de gestreken textielwaren kan alleen
tegen overhandiging van een dienstencheque.
1 dienstencheque = 60 minuten strijktijd (aan ieder textielstuk wordt een vast aantal minuten toegekend). Op www.ocmw-kampenhout.be vindt u de
prijslijst.

in elkaar en stond het Rustoord Molenstee weer enkele dagen onder gezonde hoogspanning. Voor niet
minder dan de 8ste keer op rij vond er een eetdag
voor de familie van en met onze bewoners plaats.
En de vlag dekte de lading: niet minder dan 263 hongerige magen van bewoners en familie dienden te
worden gespijsd met lekker voedsel.
De sfeer zat erin, er werd gesmuld, gedronken, gelachen en gebabbeld. Veel gebabbeld. Het bewijsmateriaal staat op foto: de gelukzalige gezichten
van bewoners, familie, vrijwilligers en personeel
liegen er niet om.
We hebben er met z’n allen van genoten, we danken
iedereen maar in het bijzonder de keuken voor de
medewerking. We genieten nog na van de complimentjes en: we zien elkaar volgend jaar ongetwijfeld weer!

VOOR MEER INLICHTINGEN KAN U TERECHT BIJ:
Karen Schoonaert,
sociale dienst OCMW Kampenhout
: 016 314 319
:
@ karen.schoonaert@ocmw-kampenhout.be

☎

LIEFDE GAAT (OOK) DOOR DE MAAG
VAN OP DE FAMILIE EETDAG IN RUSTOORD
MOLENSTEE. ZONDAG 17 FEBRUARI 2008.
We zullen het geweten hebben: naar jaarlijkse goede gewoonte sloegen animatie en keuken de handen

AANVRAAG VERWARMINGSTOELAGE
ENKEL OP VOLGENDE ZITDAGEN:
MAANDAG 14.04.’08, van 13u.00 tot 16u.00
DINSDAG 06.05.’08, van 13u.00 tot 18u.30
IN HET OCMW-GEBOUW
Inlichtingen
Sociale Dienst OCMW Kampenhout
@: 016 31 43 10

RUIMTELIJKE ORDENING

Vanaf 15 april 2008 zal er gestart worden met de
eerste fase van de herstellingswerken aan de SintJozefskerk te Relst.
Voor deze werken is een bedrag van Ð 495.162,26
(excl. 21 % B.T.W.) voorzien.
De werken zullen in totaal ongeveer 250 werkdagen
bedragen. De kerkbezoekers zullen niet gans deze
tijd hinder ondervinden aangezien er in fases wordt
gewerkt . Elke fase dient zo goed als mogelijk te zijn
afgewerkt alvorens er mag gestart worden met een
nieuwe fase. Belangrijk is de toegankelijkheid en de
bereikbaarheid voor de bezoekers alsook de veiligheid van de werken.
In latere fase zullen de glas-in-loodramen worden
aangepakt. Hiervoor is op dit ogenblik het subsidiëringsdossier lopende.

BIJKOMENDE SPORTINFRASTRUCTUUR
ACHTER DE SPORTHAL - ZEYPESTRAAT.
RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
WEESBEEK

Het bestaande recreatiegebied te verfijnen en aansluitend een zone te voorzien voor de opvang van
nieuwe sportvoorzieningen en dit te integreren in
een parkachtige omgeving.
De gemeente Kampenhout opteert bij de uitwerking
van deze gronden naar de realisatie van sport- en
recreatievelden die voor verschillende en specifieke
sporten kunnen ingevuld worden: atletiekfaciliteiten
(looppiste), voetbalterreinen, ...

“LOKAAL BEDRIJVENTERREIN” TUSSEN
DE N21 EN DE VAN BEETHOVENLAAN EN
BIJHOREND ONTEIGENINGSPLAN
Verwijzend naar het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wil de gemeente Kampenhout dit gebied
ontwikkelen als lokaal bedrijventerrein voor nieuwe
kleine en middelgrote bedrijven en voor het zoneeigen maken van de verschillende functies aan de
rand van de kern.
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Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein dient
voldoende rekening gehouden te worden met de
aanpalende woongebieden. De opmaak van dit plan
voorziet in het herlokaliseren van zonevreemde bedrijven.

De gemeente Kampenhout is eigenaar van de terreinen achter de sporthal (achter de Weesbeek). Het is
de bedoeling om volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan deze percelen te herbestemmen.

Luchtfoto Kampenhout

Luchtfoto project Sporthal Kampenhout

schaal 1/2.000

RUIMTELIJKE ORDENING

HERSTELLINGSWERKEN
SINT-JOZEFSKERK TE RELST

schaal 1/2.000

SPORT

SKIVAKANTIE
Tijdens de krokusvakantie gingen de jongeren van
Kampenhout op ski- en snowboardvakantie naar
Oostenrijk. Het werd een mooie reis met fantastische ski- en snowboardmomenten. De gevorderde
snowboarders leerden kunstjes, de skiërs waagden
zich met hun latten door de ‘diepsneeuw’ en de beginnende snowboarders werden heer en meester
van hun bord. De weergoden waren ons goedgezind met redelijk veel zon, maar ook redelijk veel
sneeuw!
Wat kan een sportieveling zich meer wensen, ….?
Meer reisverslagen en foto’s kan u lezen/ bekijken
op www.kampenhout.be

SPORT

EINDEJAARSJOGGING
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Op 16 december 2007 werd voor de 18de keer de
eindejaarsjogging georganiseerd. Meer dan 950 lopers namen deel aan deze loopwedstrijd voor het
goede doel, Ons Tehuis Brabant.
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die
heeft meegelopen, maar ook zeker iedereen die
heeft meegeholpen om van deze dag een ongelooflijk groots en toch zeer fijn sportief feest te maken.
De volgende editie is op 21 december 2008.

KAMPIOENENVIERING
Op vrijdag 15 februari 2008 werden de kampioenen
van Kampenhout (2007) gehuldigd tijdens de jaarlijkse kampioenenviering.
Schepen van Sport en sportraadvoorzitter, Lut Daenen waren onze gastheren van dienst. Na de huldiging van Stef Maginelle voor zijn uitzonderlijke prestatie in het himalaya gebergte, (hij beklom de Mount
Everest langs de moeilijke Tibetaanse Noordzijde)
en toekenning van de titel van sportverdienste aan
Viktor van Ingelgom voor zijn jarenlange inzet voor
de sport, werden we getrakteerd op een optreden
van dansschool Anyanka. Onze jeugdige kampioenen werden gehuldigd, alsook de volwassenen en de
sportploegen. Dansschool Anyanka zorgde nog voor
een tweede intermezzo met een swingende dans.
Na de groepsfoto was het tijd voor een hapje en een
drankje. Proficiat aan alle kampioenen, dank aan
alle aanwezigen en medewerkers van de sportraad.

SPORTWEKEN & PROVINCIALE
SPORTDAG 50+

SPORT

Contactpersoon:
Ina Menten
@: ina.menten@kampenhout.vera.be
: 016 65 99 75

☎

SPORTWEKEN ZOMER

FIETSTOCHTEN KWB KAMPENHOUT

Ook in de zomer worden er door de sportdienst, sportweken georganiseerd. Hierbij al even de data:
Een folder wordt zeker nog verspreid!

De fietsers van KWB Kampenhout organiseren in samenwerking met de gemeente en de sportraad, wekelijkse fietsuitstappen op dinsdagnamiddag van april tot
en met september 2008.

PROVINCIALE SPORTDAG 50+

Het vertrek is voorzien aan de sporthal van Kampenhout om 13u30 en men rijdt aan een tempo van +/- 15
km/u. De heen- en terugrit duurt ongeveer 1 uur.
Onderweg wordt er een pauze ingelast van ongeveer
30 minuten. Wil je graag mee fietsen, neem even contact op met Roger Hannes, Tiendeschuurstraat 48,
1910 Kampenhout. : 016/65 60 18.

☎

De provinciale sportdag voor 50 plussers gaat dit jaar
door op dinsdag 27 mei 2008 in het universitair sportcentrum te Leuven. De deelnameprijs bedraagt 5 euro.
Hiervoor kan je een hele dag sporten, ben je verzekerd,
krijg je een gratis drankje en krijg je een aandenken.
Een massa aan sporten wordt aangeboden, dus zeker
voor ieder wat wils.
Busvervoer wordt voorzien. De bus zal vertrekken en
terug aankomen aan de sporthal van Kampenhout.
Inschrijven is zeker nodig en dit kan op de sportdienst
vanaf 17 april 2008. Allen welkom!!

Tijdens het provinciale sportgala, op woensdag 30 januari, in Sportoase Leuven, ontving onze Kim Gevaert
de provinciale sportprijs Vlaams – Brabant voor haar
uitstekende prestaties in 2007. Kim Gevaert behaalde
goud op het EK indoor in Birmingham, werd tweemaal
Europees Kampioen op de 100m en 200m in Goteborg
in 2006. Op het WK in Osaka werd Kim knap 5de op de
100m en als klap op de vuurpijl behaaldeKim met haar
vriendinnen brons op het WK op de 4 x 100m.

KANDIDAATSTELLING SPORTMONITOREN

WERKEN SPORTHAL BERG

6 weken per jaar organiseert de sportdienst sportweken voor jongeren. Om deze activiteiten in goede banen te leiden, kunnen we rekenen op sportmonitoren
die gedurende de sportweek de sportieve begeleiding
van de kinderen op zich nemen. Ben je sportief, werk je
graag met kinderen en lijkt het je wat om sportmonitor
te zijn, stel je dan kandidaat via onderstaand formulier
of stuur een mailtje, sport@kampenhout.be.

Tijdens de zomervakantie 2008 starten de werken aan
de sportzaal in Berg. De sanitaire voorzieningen en de
kleedkamers worden vernieuwd, de verlichting wordt
vervangen, extra opbergruimte wordt gecreëerd, …
Een totale renovatie. Deze werken zullen minstens
een jaar in beslag nemen. Voor de sportverenigingen
die momenteel in de sportzaal van Berg terecht kunnen, worden oplossingen gezocht, zodat de continuïteit
van de activiteiten zo weinig mogelijk in het gedrang
komt.

PROVINCIALE SPORTPRIJS

INSCHRIJVING SPORTMONITOREN SPORTWEKEN
Naam + voornaam: ..................................................................................................................
Geboortedatum: .....................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................
Tel. of gsm: ..........................................................................................................................
E- mail: ..............................................................................................................................

SPORT

Voor kinderen geboren tussen 1996 en 2002
Van 30 juni tot en met 4 juli 2008
Van 7 juli tot en met 10 juli 2008
Van 11 augustus tot en met 14 augustus 2008
Voor kinderen geboren tussen 1992 en 1995
Van 18 augustus tot en met 22 augustus 2008
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SPORT

JEUGDOLYMPIADE
Eind februari en begin maart 2008 werden de ‘Kampenhoutse Olympische Spelen’ georganiseerd. De
jeugdolympiade is een organisatie van BLOSO, waarbij
jongeren tussen 10 en 14 jaar de kans krijgen om hun
sportieve vaardigheden te testen en een eigen olympische medaille te behalen. De sportdienst werkte samen met alle Kampenhoutse scholen om de jongeren
de kans te geven om brons te behalen in de discipline
atletiek. Vinden we in Kampenhout een tweede Kim
Gevaert, …. ?

SPORT

PETANKA
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Op vrijdag 18 januari werd het nieuwe bestuur van
PETANKA ( petanque-club Kampenhout )
voorgesteld. Aangezien onze voorzitter en penningmeester naar het buitenland verhuizen, werden we genoodzaakt twee nieuwe bestuursleden aan te stellen.
Onder het nieuwe voorzitterschap van Emiel De Meester werden Hugo Joostens en Jeanine Roekens verkozen als nieuwe bestuursleden van Petanka.
Het huidige bestuur bestaat uit volgende leden : Emiel
De Meester, Willy Kemps, Pierre Balis, François Van
Stavel, Hugo Joostens, Jeanine Roekens, Hans Willems.
Bij deze willen we ex-voorzitter Rik spruyt en ex-penningmeester Mary-Lynn Taylor bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze club.
Mensen die zich aangesproken voelen om ook eens een
petanque-balletje te komen gooien,
zijn steeds welkom op maandag en vrijdag van 14 u tot
17u en op woensdag ( vanaf 1 april )
van 18u30 tot 21u. op onze terreinen gelegen naast de
bibliotheek van Kampenhout in de Tritsstraat.

Informatie sportdienst
Sportdienst Kampenhout
Ina Menten, sportgekwalificeerde ambtenaar
Zeypestraat 26
1910 Kampenhout
016/65 99 75
@: sport@kampenhout.be

FIETSVAKANTIE IN DE KEMPEN
Na de geslaagde meerdaagse fietsuitstappen voor 55plussers, naar Bocholt in 2004 en naar Herentals in
2006, organiseert de K.W.B.-Kampenhout dit jaar een
VIERDAAGSE FIETSVAKANTIE IN DE KEMPEN
Met verblijf in het vakantiecentrum DE LINDE in Retie van dinsdag 10 juni 2008 tot en met vrijdag 13 juni
2008!
Wij fietsen op dinsdag van Kampenhout naar Retie (een
goede 70 km), doen op woensdag en donderdagtelkens
een uitstap van ongeveer 50 km en rijden op vrijdag
terug naar Kampenhout.
Wij fietsen in groep aan een tempo van 15 km/uur en
wij houden regelmatig een tussenstop voor een eet –of
drinkpauze.
De Prijs: €160 per persoon voor drie nachten halfpension in een 2 persoonskamer voorzien van modern
comfort, ontbijtbuffet en diner in buffetvorm.
Als u hiervoor belangstelling heeft of meer inlichtingen wenst kan u contact opnemen met :
Roger Hannes
Tiendeschuurstraat 48
1910 Kampenhout
: 016 65 60 18

☎

WELZIJN
SENIOREN
Hoe zit de nieuwe website van onze gemeente in elkaar, wat is een E-loket of een Virtueel loket en wat
kunnen we daar allemaal doen?
Wat vinden we op de websites van de Federale, de
Vlaamse en de Provinciale overheid?
Wat staat er op mijn electronische identiteitskaart en
wat kan ik ermee doen op het internet?
Hoe kan ik mijn belastingsbrief invullen via het internet? Kan ik vooraf het bedrag van mijn belastingen berekenen?
In samenwerking met Arch’educ en Seniorennet Vlaanderen organiseert de gemeente een vormingssessie!
22 april 2008 van 18u30 tot 21u30
in de raadzaal van het gemeentehuis
De vorming is op het niveau en het ritme van
senioren. Voorkennis is niet nodig!

krijgen van de gezondheid van de Belgische bevolking, de evolutie op te volgen van de gezondheidssituatie van het land en internationale vergelijkingen op te maken.

EUROPESE VACCINATIEWEEK 2008
Van 21 tot en met 27 april wordt de Europese Vaccinatieweek georganiseerd. De Europese Vaccinatieweek is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), Europese regio, om in zo
veel mogelijk landen in dezelfde week het belang
van vaccinatie onder de aandacht te brengen. De
gemeenschappelijke slogan luidt: ‘Voorkom Bescherm Vaccineer’. Ook de Vlaamse overheid
neemt actief deel aan dat jaarlijks terugkerende
initiatief.
Voor meer informatie over de Europese Vaccinatieweek in Vlaanderen kunt u surfen naar
www.vaccinatieweek.be.

WELZIJN

HET GEMEENTEHUIS BIJ JE THUIS
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Vorming is gratis! Plaatsen zijn beperkt!

EEN KANSARM ROEMEENS KIND BIJ U
OP VAKANTIE

Inschrijven vóór 15 april 2008 bij Anne Jacquemijn
☎: 016 65 99 34
@: Anne.jacquemijn@kampenhout.vera.be

Wie van 12 juli 2008 tot 10 augustus 2008 zijn gezin
wil openstellen voor een gastkind of jongere, kan
meer inlichtingen bekomen bij
Aerts Anita ☎: 016 73 39 26, 0499 25 61 19
Swinnen Patricia 0479 40 99 10
www.nestwarmte.be

NATIONALE GEZONDHEIDSENQUÊTE
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en de
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie organiseren in de loop van 2008 voor de vierde
keer in België een nationale Gezondheidsenquête.
De enquête zal uitgevoerd worden in 159 gemeenten
waaronder Kampenhout.
Praktisch gezien ontvangen de geselecteerde huishoudens een informatiefolder, waarin het doel en de
inhoud van de enquête toegelicht worden, en een uitnodigingsbrief waarin vermeld staat dat een enquêteur hen zal contacteren. Dit kan zowel telefonisch als
via een bezoek aan huis. De enquêteur maakt dan een
afspraak voor het interview. Meerdere leden van een
huishouden kunnen ondervraagd worden. Men moet
rekenen op ongeveer 50 minuten per persoon om de
enquête te voltooien.
De eerste resultaten van de Gezondheidsenquête 2008
zouden eind 2009 beschikbaar moeten zijn.
De analyses zullen toelaten om een duidelijk beeld te

SENIOKA
Heeft u individueel of als lid van een vereniging belangstelling om toe te treden tot de Seniorenraad,
of wil u als enquêteur deelnemen aan het seniorenbehoefteonderzoek? U bent uitgenodigd op de
eerstvolgende algemene vergadering op dinsdag
15 april 2008 om 19.30 uur in de gemeentelijke
raadzaal.
Indien u het seniorenbehoefteonderzoek wenst in
te vullen en geen vragenlijst heeft ontvangen in
april kan u een exemplaar bekomen bij Anne
Jacquemijn. Twee voorwaarden: 55 jaar of ouder
zijn en de ingevulde vragenlijst binnen de gestelde
termijn zelf terug afgeven op de dienst welzijn.
☎: 016 65 99 34
@: Anne.jacquemijn@kampenhout.vera.be

WELZIJN

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN

Het lokaal sociaal beleidsplan wordt voorgesteld aan de bevolking op
1 april 2008 om 19.30u in de Polyvalente zaal van het OCMW.

AED TOESTELLEN

WELZIJN

De gemeente Kampenhout beschikt vanaf nu over
3 AED-toestellen.
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Een AED-toestel ( automatische externe defibrillator ) is een apparaat waarmee men veilig een
elektrische schok kan geven aan iemand die een
hartstilstand heeft gekregen. Het toestel herstelt
hiermee het hartritme van het slachtoffer waardoor de overlevingskans van de patiënt enorm vergroot.
Een AED mag sinds het KB van 18 mei 2007 door
iedereen gebruikt worden , dus ook door leken.
Opleiding van het brede publiek is een absolute
voorwaarde.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen op
te leiden om de AED-toestellen te gebruiken, zodat
zoveel mogelijk mensen de AED kunnen bedienen
en Kampenhout een beetje meer HARTVEILIG maken. Later meer hierover.

START NIEUW REKANTO SEIZOEN IN
VILVOORDE
De Stichting tegen Kanker organiseert elke donderdag van 15.15 tot 16.15 uur een sessie aquagym in het Zwembad ‘t Zeepaardje, Heldenplein
13, 1800 Vilvoorde. De deelnemer kan zich staads
laten vergezellen door een familielid, een vriend of
een vriendin.
Voor meer informatie, voor inschrijving en om een
medisch attest-model te bekomen, kunt u terecht
bij onze regiocoördinator Wendy Buelens op het
nummer 02 733 68 68 of bij het centrale telefoonnummer 078 15 15 50. U kunt ook mailen naar
wbuelens@kanker.be.

NUTTIG
DIENST BEVOLKING

@: bevolking@kampenhout.be

☎: 016 65 99 41

Tegen eind 2009 moeten alle traditionele identiteitskaarten vervangen zijn door een electronische identiteitskaart. Dit betekent dat u kan opgeroepen worden
om uw traditionele identiteitskaart te vervangen voor
de vervaldatum van de kaart.
We willen u verzoeken om aan deze oproeping gevolg
te geven en niet te wachten tot aan de vervaldatum van
uw oude kaart.

DEFECTE STRAATLAMPEN?
U kan PBE steeds melden dat een bepaalde straatlamp
defect is. Geef zo nauwkeurig mogelijk aan waar het
lichtpunt zich bevindt: Straatnaam, huisnummer,….
De PBE zal dan het gesignaleerde defect zo snel mogelijk verhelpen.

☎:

016 62 99 99
016 62 98 98
info@pbe.be
Website
www.pbe.be
telnr. plaatselijk PBE kantoor: ☎: 016 65 50 55

:
@:

OPHALING KLEDING
Wist je dit : Interza haalt vier maal per jaar u textiel aan
huis op! Zie afvalkalender.

BRIEVENBUS
De nieuwe minimumopening voor een brievenbus is 23
cm bij 3 cm! Brievenbussen die geplaatst zijn voor 1
januari 2008 met een opening van 22 cm blijven reglementair!
Voor meer informatie kan je bij de post terecht.

AUB POSTBODE
Sinds lang kunt u via de postbode een aantal postverrichtingen aan huis laten uitvoeren. Het volstaat om
een affiche “AUB Postbode” voor het raam te plaatsen,
en de postbode belt bij u aan tijdens zijn ronde.
De Post heeft nu een nieuwe affiche ontwikkeld en van
de gelegenheid gebruik gemaakt om te verduidelijken
welke postale diensten ermee kunnen worden aangevraagd. Het gaat om :
• Aankoop van postzegels in kleine hoeveelheden
(max. 10 stuks)
• Afgifte van gewone binnenlandse en internationale
genormaliseerde zendingen (en braillestukken)
• Afgifte van binnenlandse aangetekende zendingen
( en braillestukken)
• Afgifte van storingsformulieren voor een maximumbedrag van € 300 per storting, waarbij er een
gestructureerde mededeling wordt gebruikt.

Nieuw telefoonnummer PWA : 016 65 99 28

Als u in een appartement woont, kunt u in plaats van
de affiche een verwijderbare sticker “ AUB Postbode”
gebruiken U kleeft dan deze sticker op uw brievenbus
om aan te geven dat de postbode moet aanbellen.

BLOEDINZAMELINGEN

JOBSTUDENTEN

Berg : Gemeentelijke basisschool De Toverberg,
Gemeentewegel 2

Voor de maanden juli en augustus is de gemeente op
zoek naar 4 fulltime jobstudenten voor de loods.

Woensdag 14 mei 2008
Maandag 1 september 2008
woensdag 19 november 2008

Voorwaarden:
• 18 jaar zijn op moment van indienstreding
• Inwoner van Kampenhout zijn

Kampenhout-Relst: Park van Relst,
Aarschotsebaan 128

Inschrijving loopt af op 05 mei 2008

PWA

Woensdag 4 juni 2008
Woensdag 10 september 2008
Woensdag 26 september 2008

Inlichtingen bij Marie-Christine Sunaert
☎: 016/65 99 43
@: marie-christine.sunaert@kampenhout.vera.be

NUTTIG

VERVANGING TRADITIONELE
IDENTITEITSKAARTEN
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