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Toen ik de inzendingen voor onze nieuwe “ Gemeente
berichten “ doornam, viel het me op dat Kampenhout
een gemeenschap is die alles in het werk stelt om sa
menhang en zorgverbreding vorm te geven.
Kortom , we wonen in een gemeente met een hart voor
iedere generatie. Zorg voor het hart , ook in de letterlij
ke betekenis van het woord. Het project “ Kampenhout ,
hartveilige gemeente” nodigt uit om de opleiding reani
matie te volgen . Ons AED-toestel kan ons hart weer op
gang brengen. Beter nog ! Hartfalen kan je voorkomen
door o.m. gezond te bewegen. Onze toeristische dienst
verdient een pluim : schoonheid en gezondheid zijn
deskundig gecombineerd in fraai uitgestippelde
wandelroutes . Er is ook de zorgverbreding ! We
willen de mantelzorg uit de schaduw halen. In
woners met een hart voor zorgbehoevende me
demensen worden uitgenodigd door het OCMW
en de Welzijnsdienst van de gemeente. Zo
ontmoeten ze zielsverwanten en ze ontvangen
praktische ondersteuning in hun zorgtaken. Ook
het kind staat centraal in deze editie ! Jongeren
met een hart voor kinderen kunnen samen fan
tastische vakantiedagen organiseren in ’t Grob
beltje. In het programma Dijlelanddag vindt u zelfs
voor kinderen een stevig aanbod.
Hoe onze Kampenhoutse kunstenaars hun zin voor
schoonheid vorm geven , kunt u bewonderen als u de
kunstroute volgt. U ziet het , beste inwoner , dat we in
Kampenhout onze tijd niet besteden aan “ doemdenken
in crisistijden “. Ons dorp heeft nog altijd de passie voor
gemeenschapsopbouw en zorg voor mekaar.
Laat de lente u naar buiten lokken en neem gerust deel
aan al wat onze gemeente u te bieden heeft . We wensen
u alvast veel voldoening en opbeurende contacten toe !
Namens het college van Burgemeester en Schepenen
Greet Willems
Schepen van informatie

gemeente

Vrijdag 13 maart had de Staten-Generaal van de betrok
ken BHV burgemeesters plaats in Halle. Uiteraard zijn
alle burgemeesters er niet over te spreken dat BrusselHalle-Vilvoorde nog steeds niet gesplitst is. Daarom
werd door de vergadering een tekst opgesteld waarin
deze nogmaals haar ongenoegen uit over deze gang van
zaken. Sommige gemeenten zullen dan ook de komende
verkiezingen niet organiseren ( in dat geval doet de gou
verneur dat , zodat de inwoners er eigenlijk geen last
van hebben ) . Gelet op het feit dat de splitsing van BHV
noch voor de Vlaamse verkiezingen ( kieskring is daar
voor al gesplitst ) , noch voor de Europese verkiezingen
( geen uitspraak door grondwettelijk Hof ) van enig be
lang is , ( bij federale verkiezingen uiteraard wel ) heeft
het college van burgemeester en schepenen beslist om
de verkiezingen van 7 juni wel te organiseren.
Uiteraard blijven wij onverkort achter de eis tot splitsing
staan en zijn we ervan overtuigd dat een verdere staats
hervorming nodig is.
Daarom stelt het college van burgemeester en schepe
nen voor : indien u toch Franstalige verkiezingsfolders in
uw brievenbus zou vinden , dat u deze in de brievenbus
van het Gemeentehuis zou komen steken ! Wij verzame
len ze en bezorgen ze terug aan de verantwoordelijke
uitgever. Doen !!
Eveneens kan u op uw brievenbus een boodschap plak
ken “ Enkel Nederlandstalig drukwerk a.u.b.”

WOONLOKET KAMPENHOUT GESTART.
Het woonloket in de gemeente
Kampenhout is er om je te hel
pen in de doolhof van premies
voor nieuwbouw of renovatie.
We informeren je over de ver
schillende premies en begelei
den je voor de aanvraag als je dit
wenst. Samen gaan we op zoek
naar de meest aangewezen pre
mies voor je huis of huizen.
Ook als je vragen hebt over hoelang kan ik nog thuis
blijven wonen als oudere, vragen over huurgeschillen,
woonkwaliteit of ik zoek een sociale lening om te (ver-)
bouwen worden samen met jullie beantwoord.
De woonconsulent Joris Kelchtermans vind je dins
dag ( van 8u45 tot 11u45 / 17u00 tot 19u45) en vrijdag

( van 8u45 tot 11u45) in de Frederik Wouterslaan 8 in
Kampenhout op het eerste verdiep boven PBE. Als je
er tijdens deze momenten niet kan geraken kan je hem
steeds contacteren via woonloket@kampenhout.be of
via 0492 58 00 31 voor een afspraak.
Dit project wordt gerealiseerd i.s.m. de interlokale ver
eniging regionaal woonbeleid Noord-Brabant en de vzw
Opbouwwerk Haviland.

VERKOOP BOORDSTENEN EN KASSEIEN
De gemeente biedt aan haar inwoners de mogelijkheid
om gerecupereerde boordstenen en kasseien aan te ko
pen. De verkoopprijs werd door de gemeenteraad als
volgt vastgesteld:
• Boordstenen: 10 euro per lopende meter;
• Kasseien: 15 euro per vierkante meter.
Er worden echter maximum 100 vierkante meter kas
seien verkocht per koper.
De geïnteresseerden dienen contact op te nemen met
de werkleider van de loods
☎: 016/65.99.76
GSM: 0495/54.64.86
@: loods@kampenhout.be
Ofwel zich begeven naar de gemeentelijke loods - Neer
straat 20 te Nederokkerzeel (achter containerpark).
			

JOBSTUDENTEN LOODS

De gemeente Kampenhout is op zoek naar jobstudenten
voor de maand juli of augustus.
Voorwaarden:
• Je bent 18 jaar op moment van de indiensttreding
• Je bent inwoner van Kampenhout
• Je houdt van fysiek werk en buitenwerk schrikt je niet af
Plaats van tewerkstelling : gemeentelijke loods
Periode van tewerkstelling: 1 volledige maand
van 01/07/2009 tem 31/07/2009		
van 01/08/2009 tot 31/08/2009

of

Stel je kandidatuur schriftelijk t.a.v. het College van
Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16 –
1910 Kampenhout en dit vóór 08 mei 2009.
Indien je meer inlichtingen wenst, kan je steeds contact
opnemen met onze personeelsdienst op het nummer
016/65 99 26 of 016/65 99 32

GEMEENTE

ZONDAG 7 JUNI : REGIONALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN EN WAT MET …BHV ?
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BEGRAAFPLAATSEN

Gemeentelijke begraafplaatsen

Kampenhout

De sanering en herinrichting van de 5 gemeentelijke
begraafplaatsen is een gefaseerd project dat gespreid
over een ruimere tijdspanne wordt uitgevoerd. Fase I
omvat de begraafplaatsen van Berg en Kampenhout en
wordt in de loop van 2009 volledig afgewerkt. Fase II,
begraafplaatsen Buken, Nederokkerzeel en Relst vormt
een uitdaging voor 2010.

In Kampenhout vat het eerste deel van de werken, nl.
de sanering aan op 31 maart 2009. Naast de nodige
grafontruimingen van vervallen begravingen waarvoor
geen grafbehoud werd aangevraagd zullen eveneens
grafverplaatsingen gebeuren teneinde ook hier weer tot
een homogene toekomstgerichte structuur te komen.
Voor zover nabestaanden gekend, werd dit met hen al
lemaal individueel besproken.

BEGRAAFPLAATSEN

Berg
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Hier is de sanering achter de rug. De ontruimingen en
grafverplaatsingen werden ruim binnen de uitvoeringster
mijn uitgevoerd. Enkel het kinderperk dient nog te worden
overgebracht; dit gebeurt na de heraanleg. Er is heel wat
(begraaf)ruimte vrijgekomen en voor bepaalde percelen
werd met een minimum aan verplaatsingen reeds een
mooie structuur en meer eenvormigheid bereikt.
De verfraaiings en herinrichtingswerken starten op 31
maart 2009 en worden door een andere aannemer uit
gevoerd. Dit omvat ondermeer de (her)aanleg van het
kinderperk met geïntegreerde foetusweide, een ver
diepte strooiweide, een urnentuin, de bouw van een
nieuwe columbariummuur, plaatsing grafkelders. Bo
vendien wordt een afscheidsruimte ingericht en worden
op bepaalde plaatsen poëziezuilen voorzien alsook een
herdenkingsteken op het ereperk. Verder wordt bij
zondere aandacht besteed aan aanleg wegenis, groen
voorzieningen, beplanting, zitbanken, … Ook de kerk
hofmuur krijgt een opknapbeurt. Kortom de huidige
enigszins dorre begraafruimte wordt getransformeerd
tot een moderne begraafplaats die enerzijds voldoet
aan de wettelijke bepalingen en noden en anderzijds
een uitnodigende plek wordt waar nabestaanden in alle
rust en sereniteit in de nabijheid van hun dierbare over
ledenen zullen kunnen vertoeven.
Als alles meezit, zal het kerkhof van Berg volledig her
ingericht zijn tegen half mei 2009 met uitzondering van
bepaalde aanplantingen die eventueel in het najaar
moeten gebeuren.

De saneringsfase in Kampenhout omvat 35 werkdagen
en zal tegen eind mei 2009 afgerond zijn. Onmiddellijk
aansluitend zal hier dan ook de 2e aannemer starten
met herinrichting en verfraaiing.
Tijdens de saneringsperiode is het kerkhof tijdens
weekdagen gesloten voor eventuele bezoekers. In de
mate van het mogelijke wordt het tijdens het weekend
open gesteld.
Uitvaarten en asbezorgingen, kunnen na overleg, met
de aannemer - begrafenisondernemer, ongehinderd
doorgaan.

Buken - Relst – Nederokkerzeel
Het bestek voor de sanering en herstructurering van
deze begraafplaatsen werd eveneens reeds goedge
keurd door de gemeenteraad en de nodige kredieten
voor uitvoering worden voorzien. Deze werken zullen
worden uitgevoerd periode 2009 - 2010.
Wij danken de bevolking en nabestaanden uitdrukkelijk
voor het begrip en vertrouwen.
Verdere info : Dienst begraafplaatsen
☎ 016/65 99 31
 016/65 99 35
@ : begraafplaatsen@kampenhout.be

EIKENPROCESSIERUPS

KRINGLOOPTUINBOX

Als u vorig jaar last had van eikenprocessierups, vergeet
dit jaar uw bomen niet voor te behandelen.

U wilt meer genieten van uw tuin, maar u weet niet hoe?
U vraagt zich af hoe u een mooier gazon krijgt, met min
der moeite? Hoe u die hopen grasmaaisel kan vermij
den? En wat u moet doen met al dat snoeiafval?

HERNIEUWING VAN DE ARAB-EXPLOITATIEVERGUNNING
Op 1 september 1991 werd het vroegere systeem van
exploitatievergunningen, afgeleverd op basis van het Al
gemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB),
vervangen door milieuvergunningen op basis van de
Vlaamse regelgeving (VLAREM). De geldigheidstermijn
van alle vóór 1 september 1991 afgeleverde exploitatie
vergunningen werd door VLAREM gereduceerd tot een
maximale looptijd van 20 jaar. Dit betekent dat er op 1
september 2011 zeer veel vergunningen vervallen (on
danks dus een langere vergunningstermijn in de ARABvergunning) en dat al deze vergunningen dus voor die
datum moeten hernieuwd worden.
Een hernieuwing van een milieuvergunning kan aange
vraagd worden vanaf 18 maanden tot 12 maanden voor
de einddatum van de vergunning. Om de piek in 2011 te
kunnen verwerken, werd echter decretaal toegelaten dat
de betrokken bedrijven reeds vanaf 48 maanden voor de
einddatum een vernieuwing kunnen aanvragen.
@: Info milieudienst@kampenhout.be
☎: 016/65.99.04

Om u te helpen werkten de provincie Vlaams-Brabant,
uw afvalintercommunale en uw gemeente gezamenlijk
een gratis informatiepakket rond kringlooptuinieren uit.
U vindt er o.a. praktijkgetuigenissen, tips en een tuin
kalender in de folder ‘Genieten van tuinieren’, 4 folders
met meer uitleg over de kringlooptuintechnieken
thuiscomposteren, mulchmaaien, hakselen en maken
van kringloopwanden, een staaltje traaggroeiend gras
en een zakje reukerwten om uw kringloopwand op te
fleuren.
Dit alles zit in een mooie doos, ideaal om ook al uw an
dere tuininformatie in te bewaren. (Beschikbaar zolang
de voorraad strekt !)
Een actie van de provincie Vlaams-Brabant i.s.m. Eco
werf, Haviland, INCOVO, INTERRAND en INTERZA.
Bezorg deze bon tav aan de milieudienst, Gemeentehuis
straat 16, 1910 Kampenhout.

@: Info milieudienst@kampenhout.be
☎: 016/65.99.04

MILIEU

milieu
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Milieu

LOKAAL KYOTO PROTOCOL

MILIEU

Op 12 maart ll. heeft de gemeenteraad het Lokaal Kyoto
Protocol goedgekeurd en ondertekend. Het vernieuw
de Lokaal Kyotoprotocol is een engagementverklaring
waarin de gemeente zich ertoe verbindt om een kli
maatbeleid op te zetten en zelf ook lokaal de Kyotodoel
stelling te halen.
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Het Lokaal Kyotoprotocol houdt drie engagementen in:
1. Intern: de nodige stappen te ondernemen om de
eigen CO2-uitstoot (door energieverbruik in gebou
wen, wagenpark, straatverlichting…) conform de
Kyotodoelstelling met minstens 7,5% te verminde
ren tegen 2012 ten opzichte van het verbruik van
2004.
2. Extern: de inwoners en bedrijven op hun grond
gebied aan te sporen en te helpen om hetzelfde te
doen en daarbij samen te werken met (milieu)ver
enigingen, netbeheerders, scholen, …
3. Rapporteren: evolutie eigen energieverbruik. Jaar
lijks rapporteert het gemeentebestuur het ener
gieverbruik van resp. het gebouwenpatrimonium,
het eigen wagenpark en de openbare verlichting op
gemeentewegen aan de andere gemeenten die het
Lokaal Kyotoprotocol tekenden.
Het jaartal 2012 is niet toevallig gekozen: het is niet al
leen de einddatum van het internationale Kyotoprotocol,
maar ook het einde van de huidige bestuursperiode.
Een eerste actie die kadert in de Kyotodoelstellingen zijn
‘de klimaatwijken’ waarover u alles hebt kunnen lezen in
de vorige gemeenteberichten. Inschrijven voor deze actie
is nog altijd mogelijk via milieudienst@kampenhout.be
Voor verdere inlichtingen, surf naar http://www.bond
beterleefmilieu.be/lokaalkyotoprotocol.

‘IK KYOTO’
De actie ‘Ik Kyoto’ van BBL is opnieuw op zoek naar
deelnemende bedrijven die hun werknemers willen on
dersteunen om de auto thuis te laten en met de fiets,
het openbaar vervoer, te voet of al carpoolend naar het
werk te pendelen. Goed voor de gezondheid en goed
voor het milieu.
Wervingsfolders zijn te verkrijgen op de milieudienst.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op de web
site van de campagne, www.ikkyoto.be.

MINDER HINDER
Wat kunt u doen tegen lawaai-, geur- en lichthinder,...?
Iedereen heeft het wel al eens meegemaakt: een feestje
bij de buren met heel veel lawaai, de stank van verbrand
plastic als iemand afval in de tuin verbrandt, het sto
rende geluid van een snerpend brommertje, ...
Vraagt u zich dan ook af hoe u daar op kunt of moet re
ageren? Of misschien bent u zelf al door buren aange
sproken omdat u (natuurlijk zonder het zelf te beseffen
…) hinder veroorzaakte?
Wilt u weten wat u eraan kunt doen, dan gaat u best
eens kijken en luisteren in de gemeentelijke biblio
theek. Daar staan – van 3 t.e.m. 20 juni - drie luister
zitjes opgesteld en worden er tien verschillende folders
aangeboden rond hinderproblemen.
De rode draad is: ‘Voorkomen is beter dan genezen’. We
zijn met z’n allen samen verantwoordelijk voor ‘Minder hin
der’. En als er hinder optreedt, helpt het echt wel om met
elkaar te praten zodat er een oplossing uit de bus komt,
eerder dan onmiddellijk de overheid in te schakelen.
Meer info:
@: milieudienst@kampenhout.be of
☎: 016/65.99.04

SELECTIEF SLOPEN
In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton
bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid be
draagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoe
veelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het be
langrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en
sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan
door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval,
de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan
bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabili
sé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd
is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Bij
de ontmanteling van een gebouw, worden daarbij de ver
schillende afvalstromen die vrijkomen apart ingezameld
en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.

milieu

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwin
gen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onder
werpen aan selectief slopen. Voor verbouwingen waar
bij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve
slopen daarentegen wel een duidelijke meerwaarde.
Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid
steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een op
rit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een
container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te
verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken
van een container gemengd afval.
Meer info:
@: milieudienst@kampenhout.be of
☎: 016/65.99.04

ENERGIESCAN
Een energiescan is een ‘doorlichting, die op basis van
een bezoek ter plaatse, een eerste beeld geeft van de
energiesituatie en het energiebesparingspotentieel op
het vlak van gebouwschil, verwarming, sanitair warm
water, verlichting, elektrische apparaten en gedrag en
waarbij tijdens het bezoek op die plaatsen waar het zin
vol wordt geacht, spaarlampen, een spaardouchekop,
radiatorfolie en buisisolatie worden geplaatst’.
De doelstellingen van een energiescan zijn:
• mensen in kansarmoede vertrouwd te maken met de
vrije energiemarkt, de bestaande regelgeving en soci
ale maatregelen;
• aanreiken van tips voor energiebesparing, op maat van
mensen in kansarmoede;
• uitvoeren van een energiescan en het plaatsen van een

pakket kleine energiebesparende maatregelen.
De doelgroep is de beschermde afnemers: mensen met
een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds,
collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding bij het
OCMW, residentieel beschermde klanten, steuntrek
kers OCMW, … Mensen, die ouder zijn dan 60 jaar en
die iets aan hun energiefactuur willen doen, mogen zich
ook inschrijven. Dit is mogelijk bij het OCMW op de mi
lieudienst en/of bij het woonloket.

Gratis eco-efficiëntiescan bij KMO’s
U kunt flink wat extra winst maken door ecologisch te
werken. Hoe? Door uw productieproces en uw product
milieuvriendelijker te maken, afvalstoffen te hergebrui
ken en door te innoveren. Denk aan de optimalisatie
van de verlichting, afvalwaterzuivering, het inzetten van
nieuwe technologieën, …
Enkele voordelen van eco-efficiënt ondernemen zijn een
hoger rendement, een lagere milieubelasting, een posi
tief bedrijfsimago en betere arbeidsomstandigheden.
Door de OVAM werden er enkele adviesbureaus gese
lecteerd om gratis eco-efficiëntiescans uit te voeren bij
KMO’s. Bent u benieuwd naar het besparingspotentieel
in uw onderneming? Raadpleeg de website van de OVAM
via de url : http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/1134 .
Deelnemen kan indien u:
• minder dan 250 (VTE) werknemers tewerkstelt;
• een jaaromzet heeft van minder dan 50 miljoen euro
of een jaarlijks balanstotaal van minder dan 43 mil
joen euro;
• minder dan 50% (van uw omzet) subsidies ontvangt;
• niet in het bezit bent van:
− ISO 14001-certificaat;
− EMAS;
− Milieucharter.
Daarnaast moet u een “productiebedrijf” zijn, bedrijven
die een loutere dienst aanbieden zijn dus uitgesloten.
De deelname aan het eco-efficiëntiescanprogramma
geldt overigens als permanente bijscholing voor milieu
coördinatoren voor een totaal van 4 uur zoals bedoeld in
artikel 4.1.9.1.2 van titel 2 van het Vlarem.

MILIEU

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afval
stoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd
worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een be
roep te doen op professionele asbestverwijderaars. Ver
der worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals
glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk inge
zameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen
we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebrui
ken en te recycleren. De inspanningen om selectief te
slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze
stroom niet eerst moet gesorteerd worden, alvorens te
recycleren.
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OCMW

WIJZIGING IN DE REGELGEVING VOOR AANVRAAG VERWARMINGSTOELAGE !

OCMW

Voor categorie 1 – 2 – 3:
Mensen die vanaf 1 januari 2009 huisbrandolie, verwar
mingspetroleum (c) of bulkpropaangas aankopen, kun
nen opnieuw een verwarmingstoelage verkrijgen, ook
wanneer men er al een heeft gekregen in het najaar van
2008. De teller staat dan weer op nul. Voortaan loopt de
verwarmingsperiode het hele kalenderjaar door (van ja
nuari tot en met december) en uiteraard kan men per ge
zin maar één keer per jaar het maximumbedrag krijgen.
De interventiedrempel valt weg. Voor maximum 1500 li
ter ontvangt men dan tussen de 210 en de 300 euro.
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Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen bin
nen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen
van OCMW Kampenhout:
 DIN.
 MA.
 DON.
 WOE.
 MA.
 DON.
 DIN.
 WOE.
 DIN.

21-04-2009
18-05-2009
18-06-2009
15-07-2009
17-08-2009
17-09-2009
13-10-2009
18-11-2009
15-12-2009

van 13u.00 tot 18u.30
van 13u.00 tot 16u.00
van 13u.00 tot 16u.00
van 14u.00 tot 16u.00
van 14u.00 tot 16u.00
van 14u.00 tot 16u.00
van 14u.00 tot 18u.30
van 14u.00 tot 16u.00
van 14u.00 tot 18u.30

Meebrengen naar de zitdag:
Leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere
appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of be
heerder van het gebouw een kopie van de leveringsfac
tuur en een attest met vermelding van het aantal appar
tementen waarop de factuur betrekking heeft)
Categorie 1 (mensen met een verhoogde ziekteverze
keringstegemoetkoming)
& categorie 2 (gezinnen met een laag inkomen):
• uw identiteitskaart + SIS-kaart + klevertje mutualiteit
• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij de
gemeente)
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
van alle gezinsleden
• bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)
Categorie 3 (de personen met schuldenoverlast):
• uw identiteitskaart + SIS-kaart + klevertje mutualiteit
• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij de
gemeente)
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve
schuldenregeling of een attest van de persoon die de
schuldbemiddeling verricht
Voor categorie 4:
Mensen met een bescheiden inkomen (de vroegere cate
gorie 4), die minimum 750 liter aankopen, moeten voort
aan aankloppen bij de FOD Economie in plaats van bij het
OCMW voor een forfaitaire vergoeding van 105 euro.
Voor meer informatie:
http://www.economie.fgov.be
☎: 0800/120 33
: 0800/120 57

OCMW

Verkoop van bouwgronden
OCMW Kampenhout kreeg toestemming om één van hun
gronden, gelegen langsheen de Tiendeschuurstraat, te
ontwikkelen als woonproject. Het concept van het pro
ject is op een zodanige manier uitgewerkt dat het past
binnen een landelijke omgeving waar er plaats is zowel
voor jong en oud.
Inmiddels is fase 1, de wegenis- en rioleringswerken,
voltooid en wordt er overgegaan gegaan naar een vol
gende fase, de verkoop van bouwgronden. Er zijn nog
rustig gelegen loten grond te koop. De loten bevinden
zich in de onmiddellijke nabijheid van scholen, winkels,
openbaar vervoer, …. De loten liggen in een groene om
geving op wandelafstand van het natuurreservaat Torf
broek.
De loten worden verkocht onder de algemene verkoops
voorwaarden. De geïnteresseerde kandidaten moeten
aan bepaalde voorwaarden voldoen om een grond te
kunnen kopen, nl. ze moeten een band kunnen aanto
nen met de gemeente Kampenhout en ze mogen over
geen bebouwd of bebouwbaar onroerend goed beschik
ken. Eenmaal dat kandidaten een grond verwerven,
worden er verplichtingen opgelegd. Op deze manier wil
het OCMW bouwpromotoren en speculanten weren en
de gronden verkopen aan jonge mensen.
Geïntresseerde kandidaten kunnen zich inschrijven
vanaf 6 mei tot en met 31 oktober 2009.
Info, verkoopsvoorwaarden en
inschrijvingsformulier zijn te bekomen bij:
Tina Vander Meeren (dienst patrimonium)
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
☎: (016) 31 43 18 of via
@: tina.vandermeeren@ocmw-kampenhout.be

OCMW-JURISTE: NIEUWE WERKREGELING
Een nieuwe werkregeling
Vanaf 1 april 2009 is de juriste van het OCMW elke
maandag in de voormiddag te bereiken en dit zonder af
spraak. U kan zich aanmelden aan het onthaal van het
OCMW tussen 9u en 12u.
Lien Smets is juriste en tewerkgesteld door een vereni
ging van verschillende OCMW’s (Kampenhout, Korten
berg, Herent, Rotselaar, Begijnendijk, Hoegaarden en
Landen). Deze vereniging kreeg de naam Social. De
juriste heeft in het OCMW van Kampenhout een vrije
consultatie. U kan daarnaast ook een afspraak met
haar maken op een ander moment. Hiervoor neemt u
best contact op via mail jurist@ocmw-kampenhout.be of
per telefoon op het nummer 016/314.310. Telefonische
afspraken kunnen gemaakt worden van maandag tot en
met donderdag tussen 9 en 12 uur.
Vrije consultatie op maandag van 9u tot 12u.
Wat kan de juriste voor u doen?
De inwoners van Kampenhout kunnen bij de juriste te
recht voor vragen omtrent echtelijke moeilijkheden,
echtscheiding, onderhoudsgeld, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, huur, koop…
De juriste geeft u gratis advies over wat u het best kan
doen en welke stappen u het best onderneemt. De juriste
kan bemiddelen tussen u en de tegenpartij, kan helpen
bij het opstellen van een brief, een overeenkomst of een
verzoekschrift en verwijst door naar bevoegde instan
ties. De juriste is gebonden aan het beroepsgeheim.
De juriste is echter geen advocaat en kan u dan ook niet
vertegenwoordigen of bijstaan voor de rechtbank. De ju
riste verwijst u door naar advocaten en geeft informatie
over Pro Deo-bijstand.

OCMW

woonproject “Tiendeschuurstraat”
te Kampenhout
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welzijn

WELZIJN

INFOPUNT “SOCIAAL HUIS KAMPENHOUT”
OPENT OP 28 MEI 2009
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Het begrip “Sociaal Huis” werd gelanceerd in het decreet
“Lokaal Sociaal Beleid” van 3 maart 2004. In dat decreet
staat dat een gemeente een integraal sociaal beleid
moet uitwerken vanuit het standpunt van de burger. Elke
Vlaamse gemeente moet een sociaal beleidsplan hebben
en een “sociaal huis”. Het sociaal huis is een concept.
Het houdt in dat een inwoner zich niet meer moet afvra
gen of hij zich voor een bepaalde dienstverlening naar
de gemeente, het OCMW of naar een andere organisa
tie (bv. mutualiteit, VDAB, …) moet wenden. De inwoner
kan steeds terecht bij het “infopunt sociaal huis” waar hij
correcte informatie en de juiste doorverwijzing zal krij
gen. In Kampenhout zijn de infopunten “sociaal huis” te
vinden bij de bevolkingsdienst en de Dienst Communica
tie & Welzijn van de gemeente en bij het onthaal van het
OCMW. U herkent het infopunt aan het logo.
Op donderdag 28 mei zullen de infopunten officieel en plech
tig geopend worden. Het gemeentebestuur en het OCMW no
digt alle inwoners van kampenhout uit op donderdag 28 mei.
• 19u30 officiële opening infopunt sociaal huis met
receptie in de glazen zaal van het OCMW

☎: 016/65.99.34 of
@: welzijn@kampenhout

AED – OPLEIDING
9 juni 2009 van 19u tot 22u			
In de glazen zaal van het OCMW

INFOMOMENT MANTELZORG
Op dinsdag 23 juni 2009 om 19u
In de glazen zaal van het OCMW
Dorpstraat 9, 1910 Kampenhout
Verzorg je thuis,
Je kind met een handicap,
Je langdurige zieke partner,
Je zorgbehoevende ouder(s) of
Iemand uit je nabije leefomgeving?
Dan ben je van harte welkom!
Inschrijving gewenst voor 16 juni 2009
Dienst Welzijn
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
welzijn@kampenhout.be

RIMPELROCK 2009
Al wie er vorig jaar bij was , beleefde een onvergetelijke
dag, niettegenstaande de regen zat de ambiance ervan
bij het begin goed in .
Wegens dit succes en op vraag van velen, zorgt de dienst
welzijn ook bij de editie 2009 voor kaarten en vervoer .
Indien jullie interesse hebben, noteer dan alvast vol
gende datum :
Zondag 15 augustus 2009 Rimpelrock
In de volgende gemeenteberichten publiceren wij dan het
programma en ook bij wie je kaarten kan bekomen. Voor
meer inlichtingen kan je altijd terecht bij de dienst cultuur.

☎: 016/65 99 72
@: cultuur@kampenhout.be.

Werk mee aan een hartveilige gemeente en volg de op
leiding reanimatie en defibrilatie.
Wenst u het AED-toestel (automatische defibrilator) te
ontlenen? Surf dan naar de gemeentelijke website:
www.kampenhout.be Op het digitaal loket vindt u het
aanvraagformulier.
Of u kan zich wenden tot de dienst Welzijn.
Inschrijven op de dienst Welzijn
Gemeentehuisstraat 16

☎: 016/65.99.34
@ welzijn@kampenhout.be

HET SENIORENBEHOEFTEONDERZOEK:
De resultaten!
Het rapport met de resultaten en besluiten over het onder
zoek naar de behoeften, wensen, ideeën en suggesties van
de Kampenhoutse senioren, ruim 3000 inwoners van 55
jaar en ouder, is klaar. Het telt 104 pagina’s en werd in de
loop van de voorbije maand maart voorgesteld.
Als eersten konden het College van Burgemeester en
Schepenen en het Managementteam van de gemeente het
rapport inkijken. Zij zijn immers de beleidsmensen waarop
gerekend wordt voor uitvoering van de voorstellen! Daarna
hebben de belangstellende inwoners van Kampenhout de
kans gekregen om de resultaten te bekijken met de bijho
rende commentaar. Dit kon op drie verschillende plaatsen
en data in onze gemeente. Als laatsten werden de leden
van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de verschillende
adviesraden uitgenodigd. Zij moeten het beleid sturen en
adviseren. De resultaten van ons onderzoek zijn daarbij
voor hen bruikbare wegwijzers.
Is de taak van SenioKa daarmee afgelopen? Neen!!
En we zijn fier dat we uitgekozen werden door de
Vlaamse Regering en de Vlaamse Vereniging van Ste
den en Gemeenten als één van de acht projecten (op 56
die voorgesteld werden) in gans Vlaanderen die profes
sionele ondersteuning zullen krijgen bij de verdere uit
werking van hun project!!
Hoe zal die ondersteuning vorm krijgen?
In ons onderzoek hebben we 9 thema’s bevraagd. On
dermeer over wonen en gezondheid, mobiliteit en vei

ligheid, sport en cultuur, openbare diensten, beleid en
communicatie. Rond die thema’s worden binnen Se
nioka werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen
krijgen begeleiding om zich in hun thema grondiger te
verdiepen, gefundeerde adviezen uit te brengen en de
opvolging ervan, zowel op korte als op lange termijn,
waar te kunnen maken.
Wenst u meer te weten over de resultaten van ons on
derzoek dan kunt u het volledig rapport gaan inzien in
onze bibliotheek of bij de dienst Welzijn
( Gemeentehuis: 1ste verdieping ) of aan de infobalie
van het OCMW. Vanaf april ligt het rapport daar op u
te wachten! Mensen die over internet beschikken kun
nen via de website van de gemeente het ganse rapport
raadplegen.
In de volgende Gemeenteberichten zullen wij u, per the
ma, over de resultaten en besluiten verder informeren.
Tot besluit nogmaals onze oprechte dank aan allen die
meegewerkt hebben aan dit behoefteonderzoek: de
voorbereiding van de vragenlijst, het invullen ervan, het
ophalen van de formulieren, het verwerken van de re
sultaten, het samenstellen van het rapport, de prakti
sche ondersteuning, de voorstelling van de resultaten.

Info:
@: senioka@kampenhout.be
@: welzijn@kampenhout
☎:016/65.99.34

SENIOREN

SENIOREN
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Activiteitenkalender

MEI 2009:
Weekend

01.05.2009

Kunstroute 1 mei tot 3 mei van 13u tot 18u in de glazen zaal OCMW
Vaar, - fiets- en wandelhappening op en rond de Brabantse kanalen – info bij Toerisme
Gemeentehuis gesloten – feest van de Arbeid

Zaterdag

02.05.2009

Kermis Buken

Zondag

03.05.2009

Kermis Buken

Activiteitenkalender

Natuurpunt - Lentewandeling – Torfbroek te Berg – start aan de Visserijlaan – 10u tot 12u
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Zaterdag

09.05.2009

Kermis Nederokkerzeel

Zondag

10.05.2009

Natuurpunt - Vroege vogelwandeling – Steentjesbos te Kampenhout –
Aanvang in de Frijselstraat om 8u tot 11u30
Kermis Nederokkerzeel

Maandag

11.05.2009

Kermis Nederokkerzeel

Zaterdag

16.05.2009

Kermis Berg

Zondag

17.05.2009

Pasar – Kampenhout – Regiofietstocht
Kermis Berg

Maandag

18.05.2009

Kermis Berg

Donderdag

21.05.2009

Gemeentehuis gesloten – O.H.Hemelvaart

Vrijdag

22.05.2009

Gemeentehuis gesloten

Donderdag

28.05.2009

Officiële opening infopunt sociaal huis om 19u30 in de glazen zaal van het OCMW

Instrument examen Muziekschool van 25 mei 2009 tot 30 mei 2009

JUNI 2009:
Maandag

01.06.2009

Gemeentehuis gesloten - Pinkstermaandag

Zaterdag

06.06.2009

Kermis Kampenhout Vuurwerk 22u30
Schoolfeest – De Toverberg

Zondag

07.06.2009

Natuurpunt - wandeling – Torfbroek te Berg – start aan de Visserijlaan – 10u tot 12u
Kermis Kampenhout/Jaarmarkt / kinderrommelmarkt Rommelmarkt
Regionale en Europese verkiezingen
Dijlelanddag - zie programma p21 Toersime
Sint-Servatiuskerk te Berg om 14u - viering terukgkomst Triptiek “De Heilige drievuldigheid”

Maandag

08.06.2009

Kermis Kampenhout

Dinsdag

09.06.2009

AED-opleiding voor de bevolking - 19u tot 22u

Zaterdag

13.06.2009

18u openluchtmis : viering van het 275 jarig bestaan van de Kapel van Laar te Nederokkerzeel.

Zondag

21.06.2009

Sint-Lutgardisviering - O.-L.-Vrouwkerk Kampenhout

Dinsdag

23.06.2009

Infomoment Mantelzorg om 19u in de glazen van het OCMW

Zondag

28.06.2009

Natuurpunt - Orchideeënwandeling – Torfbroek te Berg – aanvang Visserijlaan – 14u30 tot 16u30

INFO-dagen Muziekschool van 08-06-2009 tot 20.06.2009

Burgerzaken

GEBOORTES
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Filip Verdeyen &
Nancy Florenty

19/01/2009

Kobe

Lahbib Bendella &
Maya Lamaurice

29/01/2009

Sami

Christian De Kegel &
Sabine Dewitte

30/01/2009

Nina

HUWELIJKEN
(januari - maart)

Steven Piot & Lesley
Heremans

01/09/2009

Rafael

Koen Binon & Nathalie
Vanderbeken

16/11/2008

Julie

Robrecht Keersmaekers
& Katleen Van Damme

30/11/2008

Sophya

Steven Van De Velde &
Leentje Heremans

04/12/2008

Warre

Serge Peremans &
Karine Decadt

05/12/2008

Arthur

Wim Arens &
Joke Mortier

05/12/2008

Ana

Thierry Bowland &
Leen Vander Elst

08/12/2008

Lenno

HUWELIJKSJUBILARISSEN

Jan Van Crombruggen &
Lieve De Greeff

17/12/2008

Marie

(januari - maart )
Gouden

Bart Dubois &
Ruth Opoku

19/12/2008

Emely

Jessica Van den dries

19/12/2008

Yllias

Bart Verheyden &
Kim Bogemans

19/12/2008

Jana

David Van Houtven & Ilse
Peremans

23/12/2008

Lien

Thomas Denoo & Els
Scheers

24/12/2008

Dens

Luc Lenaerts & Silvia
Daniels

26/12/2008

Tijn

Petre Malanca Rusu &
Angelica

27/12/2008

Petruta

Koen Michiels &
Nathalie Herremans

04/01/2009

Beau

Luc Verhoelst &
Eveline Fernagut

06/01/2009

Mats

Stéphane Fransen &
Sofie Wijnants

11/01/2009

Anouk

Kristof Willems &
Katleen Dehaes

15/01/2009

Warre

Jody Bond &
Cindy De Winter

19/01/2009

Myrthe

Ivar Tromp & Carmen Thienpondt

24/01/2009

Marc Schutyser & Carine Cool

14/02/2009

Bert Imbrechts & Els Cassiman

14/02/2009

Kevin Kemps & Katleen Vermeire

14/02/2009

Jan De Winter & L’ubomira Po
morska

21/02/2009

Jelle Aerts & Vanessa Willems

27/03/2009

BURGERZAKEN

Felicitaties en blijken van oprechte deelneming
namens het gemeentebestuur ook aan diegenen en
nabestaanden die wegens privacyredenen hun iden
titeit liever niet opgenomen zien in het gemeentelijk
informatieblad, waarvoor alle respect.
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René D’Haeyer & Angèle Diricq
Eduard Vinckx & Martha Van Asschodt

OVERLIJDENS
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen
die ons ontvallen zijn. Langs deze weg bieden wij die
genen 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.*
Lodewijk Houtput

12/12/2008

Marcel Van Audenhoven

15/01/2009

Myrthe Bond

19/01/2009

Kobe Verdeyen

28/01/2009

Irma Michiels

06/02/2009

Florimond Vranckx

07/02/2009

Antonia Coppens

21/02/2009

Lutgardis De Keersmaecker

13/03/2009

*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.

politie

PORTEFEUILLE GESTOLEN?
Wat nu?

POLITIE

Tracht u zo goed mogelijk
te herinneren waar en
wanneer u uw porte
feuille voor het laatst nog
gezien hebt. Heeft u iets
verdachts gemerkt of een
verdachte persoon in uw
buurt opgemerkt ? Kon u de dader(s) nog opmerken (he
terdaad) of werd de diefstal met geweld gepleegd ? Bel dan
eerst het noodnummer 101.
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Bel onmiddellijk naar Card-Stop om uw bankkaarten
te laten blokkeren : 070/344.344
Liep u tijdens de diefstal verwon
dingen op ? Laat u zo snel mogelijk
verzorgen op een spoedgeval
lenafdeling van het dichtsbijzijnde
ziekenhuis en vraag aan de arts een
medisch attest voor uw aangifte bij
de politie.
Begeef u naar het dichtsbijzijnde politiekantoor om aangifte
van de diefstal te doen. Geef daarbij zoveel mogelijk details
die u zich kan herinneren. Criminele bendes en georgani
seerde gauwdieven werken vaak via dezelfde modus-ope
randi. Het voor u onnutig voorkomende detail is misschien
het laatste puzzelstuk dat de politie zocht om een bende op
te kunnen rollen.
Voorzie u bij uw aangifte bij de
politie al van een aantal geldige
pasfoto’s.
Vraag aan de politiebeambte
de nodige documenten om uw
nieuwe identiteitskaart en rij
bewijs aan te vragen, bewijs van
verlies van uw SIS-kaart, enz.
Begeef u naar de dienst be
volking van uw woonplaats en naar uw ziekenfonds om de
verloren documenten en kaarten te laten vervangen.

Honden aan de leiband graag
Er wordt regelmatig melding gemaakt van honden die niet
aan de leiband gehouden worden.
In de algemene politieverordening van de gemeente, staat
onder Hoofdstuk 13 (Huisdieren”) het volgende :
Artikel 13.2.1:
Niemand laat honden op de openbare weg, voor het publiek
toegankelijke plaatsen of andermans al dan niet afgesloten
eigendom onbewaakt vrij rondlopen of rondzwerven, behalve
op de plaatsen die de gemeente daartoe speciaal inricht.
Honden worden in geen geval toegelaten op openbare
speelpleinen, begraafplaatsen en sportvelden.
Artikel 13.2.2:
Op de openbare weg en alle voor het publiek toegankelijke
plaatsen worden honden aan de lijn gehouden.
Het volledige reglement kan u nalezen op onze website
onder “Politie & veiligheid” http://www.kampenhout.be/
politie-veiligheid/index.php

Gemeentelijke politie:
☎: 016/31.48.40
☎: 016/20.58.37
@: politie@kampenhout.be

cultuur

Van Vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei telkens van
13u00 tot 18u00
Retrospectieve tentoonstelling en kunstroute.
De eerste tentoonstelling van de 7 Kampenhoutse kun
stenaars hing reeds in 1996 over de doopvont .
Nu 13 jaar later bundelen 34 kunstenaars , die sedert
1996 hieraan deelnemen en nog steeds in Kampenhout
wonen, hun werken in een retrospectieve tentoonstel
ling . Deze tentoonstelling vindt plaats in de glazen zaal
van het OCMW.
Werken van volgende kunstenaars zullen er worden
tentoongesteld :
Carine Arys, Régine Breeur, Romina Cervesato, Mar
leen Collin, Crea Atelier , Frieda De Coninck, Bernard
Dehon, Magda De Keijser, Georges Desmedt, Maria
De Winter, Jaak Depuydt, Lou Desmet, Françoise Dra
gon, Roland Fonteyne, Christine Hoolants, Kristien
Hubrechts, Monique Ingels, Klei Atelier, Clemmy Laer
mans, Vik Meeuws, Christine Morren, Hilde Meyskens,
Bea Olemans, Bernard Peeters, Finke Rijdams, Oswald
Schacht, Maria Sevenants, Fengda Sun, Anita Smet,
Fernand Turcksin, Joke Van Meensel, Mieke Van Opden
bosch, Christiane Vanderstraeten, Monique Vrebosch en
Marc Weemaels.
“De Kunstroute” heeft eveneens plaats van vrijdag 1
mei tot en met zondag 3 mei van 13u00 tot 18u00, 20
Kampenhoutse Kunstenaars, die ook meedoen aan de
retrospectieve vertellen wat meer over de in hun atelier
tentoongestelde werken .
De deelnemers aan de kunstroute zijn : Carine Arys, Re
gine Breeur, Marleen Collin, Crea Atelier, Frieda De Co
ninck, Magda De Keijser, Jaak Depuydt, Lou Desmet,
Françoise Dragon, Roland Fonteyne, Klei Atelier, Vik
Meeuws, Hilde Meyskens, Christine Morren, Bea Ole
mans, Bernard Peeters, Finke Rijdams, Fernand Turck
sin, Mieke Van Opdenbosch en Marc Weemaels.
De kaart van de kunstroute zal vooraf verkrijgbaar zijn
op de dienst cultuur – Oud Gemeentehuis, Gemeente
plein Kampenhout – en dienst bevolking, Gemeente
huis, Gemeentehuisstraat 16 (enkel voormiddag) vanaf
maandag 27 april 2009. Tevens kan u deze kaart verkrij

gen tijdens de retrospectieve tentoonstelling en bij de
deelnemers vanaf vrijdag 1 mei 2009.
Voor meer inlichten kan je altijd terecht bij de dienst
cultuur :
tel 016/65 99 72 of e-mail cultuur@kampenhout.be

KAMPENHOUT SWINGT 2009
Wij maken er ook weer dit jaar een swingende zomer van,
noteer daarom alvast volgende data in jullie agenda:
Kampenhout

9 juli 2009

The incredible
Time Machine

Nederokkerzeel

23 juli 2009

The Spectrum
Andes

Buken

06 augustus 2009

Kowax
Mdf

Ons Tehuis
Brabant

20 augustus 2009

CULTUUR

RETROSPECTIEVE TENTOONSTELLING &
KUNSTROUTE

Berg

27 augustus 2009

Wiwok
Reflexion
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De drankbedieningen worden dit jaar verzorgd door de
Koninklijke Fanfare de Vlaamse Leeuw, Jong Cantabile,
Landelijke Gilde Buken en Bergse vrienden.
Op elk openlucht concert zal de dansgroep Anyanka
weer een spetterende demonstratie ten beste geven .
De presentatie is in handen van Steve Thielens .
Voor meer inlichten kan je altijd terecht bij de dienst
cultuur:
tel 016/65 99 72 of e-mail cultuur@kampenhout.be

kerkfabriek
TRIPTIEK “DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID”
TERUG IN DE SINT-SERVATIUSKERK TE BERG
OP ZONDAG 7 JUNI 2009.

WEGENWERKEN
HERINRICHTING VAN DE HAACHTSESTEENWEG (N21) MET BUSBANEN

kerkfabriek

De werkzaamheden aan het kruispunt Haachtsesteen
weg / Dorpelstraat/ Zeypestraat zijn afgerond ! Ook dit
kruispunt kan nu veiliger overgestoken worden !
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Op donderdag 12 januari 2006 werd met enkele vrijwil
ligers van de parochie Berg, het kunstwerk van de hand
van een anoniem Meester der Vlaamse Primitieven
weggebracht naar het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium (KIK) te Brussel, en dit om bescha
diging te vermijden tijdens de schilderwerken die in de
kerk dienden uitgevoerd te worden.
Na enkele maanden werd besloten om ook van de gele
genheid gebruik te maken om de triptiek, Afkomstig uit
de verdwenen Sint-Lambertuskapel van Berg-Lelle, op
aanraden van “Monumentenwacht Vlaams-Brabant” te
laten restaureren. Ondertussen werd ook een dendro
chronologisch onderzoek uitgevoerd met als resultaat
dat de oudste plank van één der panelen afkomstig is
van een eik geveld ergens aan de Baltische zee in 1439
en de jongste plank van een eik geveld in 1454. Dit wil
niet zeggen dat het kunstwerk dat jaar werd geschil
derd, dit kan ook enkele jaren later geweest zijn, eind
15de, begin 16de eeuw.
Na 41 maanden zal de triptiek terug te Berg kunnen
bewonderd worden.Deze terugkomst zal gevierd worden
tijdens een feestelijke plechtigheid in de Sint-Servatiuskerk op zondag 7 juni om 14.00 uur , waar iedereen
welkom zal zijn. Meerdere inlichtingen kan men vinden
op : http://blog.seniorennet.be/triptiek/.

NEDEROKKERZEEL:
Zaterdag 13.06.2009 : 18u openluchtmis : viering
van het 275 jarig bestaan van de Kapel van Laar te
Nederokkerzeel.

De busbanen worden aangelegd in verschillende fases:
De werkzaamheden zijn gestart op 30 maart 2009 en
zullen duren tot eind 2010.
- fase 1 en fase 4 (start werkzaamheden: 30 maart)
- fase 2 en fase 5 (vermoedelijke start werkzaamhe
den: najaar 2009)
- fase 3 en fase 6 (vermoedelijke start werkzaamhe
den: voorjaar 2010)
- fase 7 (vermoedelijke start werkzaamheden: najaar
2010)
Vandaag:
FASE 1 : Van Vogelzanglaan tot voor Hubert Tobback
straat-Hutstraat
De Vogelzanglaan en Weisetterstraat blijven afgesloten
van de N21. Het verkeer wordt dan omgeleid langs de
Hutstraat en de Hubert Tobbackstraat naar de N21.
FASE 4 : Van Zeypestraat-Dorpelstraat tot voor Waran
destraat-Van Bellinghenlaan
De Stationsstraat en de Rood Kloosterlaan worden af
gesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Wa
randestraat, de Van Bellinghenlaan en de Dorpelstraat
naar de Haachtsesteenweg.

LEUVENSESTEENWEG
Verkeerslichten aan het kruispunt Leuvensesteenweg
met de Bukenstraat volgen ook.

jeugd

oproep animatoren

…Is op zoek naar animatoren. Ben je 16 jaar of ouder en
heb je een gezonde dosis speelplezier en een hart voor
kinderen… dan ben jij de animator die wij zoeken!!!
Vul onderstaand formulier in en bezorg het voor 1 mei op
de jeugddienst (sporthal Kampenhout,Zeypestraat 26)
Voor meer info neem je contact op met de jeugdconsulente.

☎: 016/65 99 15
@: jeugd@kampenhout.be

Adres: .........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
telefoon/ GSM: ...........................................................................................................................................................
geboortedatum: .........................................................................................................................................................

jeugd

Naam: . .......................................................................................................................................................................

17

email: .........................................................................................................................................................................

 Periode 1: van 6 juli tot en met 17 juli
 Periode 2: van dinsdag 22 juli tot en met 31 juli
 Periode 3: van 3 augustus tot en met 14 augustus
 Periode 4: van 17 augustus tot en met 28 augustus
Mijn voorkeur gaat naar de volgende leeftijdgroep(en)
 Geel: kleuters vanaf 2.5 jaar en eerste kleuterklas
 Rood: kleuters van de tweede en derde kleuterklas
 Groen: eerste en tweede leerjaar
 Paars: derde en vierde leerjaar
 Blauw: vijfde en zesde leerjaar
 Oranje: eerste middelbaar tot en met 15 jaar
Aantal jaren ervaring op speelplein: ……………………… jaar
 Ik zou graag als hoofdanimator op speelplein staan tijdens periode ……………
Aantal jaren ervaring als hoofdanimator: ……………
 Ik stond nog niet op speelplein maar volgde cursus ‘animator in het jeugdwerk’
 Ik heb interesse om deel te nemen aan de denkgroepvergaderingen: ja / neen

Inschrijvingsformulier

Ik zou graag volgende periode(s) als animator op speelplein staan:

onderwijs
Gemeentescholen actief
KUNST OP SCHOOL
Onze hele school organiseerde in februari een project
week: Kunst op School.
In alle klassen kwamen verschillende kunstvormen aan
bod. Op het einde van de kunstweek was er een tentoon
stelling. In onze kleuterschool kregen we het bezoek
van een echte kunstenaar ‘Pablo Miccado’ die helemaal
vanuit Italië naar onze school kwam ……..

Lagere school Het Klimtouw
Ook in Nederokkerzeel zitten echte kunstenaars.
Het 3de en 4de lj ging naar het Suske en Wiske Museum
en leerden er een strip maken.
VOLGENDE INSTAPDATA VOOR DE KLEUTERS:
Maandag 20 april 2009
Maandag 25 mei 2009

Lagere school De Toverberg
Er werd geschilderd, geknutseld, muziek gemaakt en
poppenkast gespeeld met eigen gemaakte poppen.

onderwijs

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
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Noteer alvast in je agenda :
Schoolfeest De Toverberg : 6juni 2009
Inschrijvingen: Schooljaar 2009-2010
Van 1 t/m 6 juli en van 20 t/m 28 augustus,
telkens van 10u-12u of na telefonische afspraak.

Kleuterschool De Toverberg
Alle klassen maakten heuse kunstwerken.
Op het einde van de kunstweek kregen we hoog bezoek :
Pablo Miccado uit Italië…..
Alle ouders en grootouders werden uitgenodigd om te
komen kijken naar de tentoonstelling.

Opendeurdag met mogelijkheid om in te schrijven:
Donderdag 27 augustus van 17.00 tot 19.00.

Gemeentelijke Lagere School
Gemeentewegel 2 - 1910 Kampenhout
016 65 99 77 - 6 016 65 64 77
Gemeentelijke Kleuterschool
Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout
016 65 69 33

☎

☎

Gemeentelijke Lagere School Nederokkerzeel
Biststraat 13 - 1910 Kampenhout
016 65.99.86

☎

Fiets naar de winkel en win prachtige
prijzen

Van Zaterdag 16 mei 2009 tot en met zaterdag 20 juni
2009 doet de gemeente Kampenhout mee aan de fiets
campagne Met Belgerinkel naar de Winkel. Met deze
campagne willen we mensen stimuleren om zeker voor
korte ritjes naar de winkel de auto te laten staan en de
fiets uit te proberen.
Tijdens deze campagne kan iedereen die met de fiets
naar de winkel gaat prijzen verdienen.
Bij de deelnemende handelaars, deze zullen herkenbaar
zijn door de Belgerinkel affiches, krijg je een spaarkaart
aangeboden.
Telkens je met de fiets gaat winkelen bij één van de
deelnemende handelaars krijg je een zegel op je kaart.
Een volle kaart met 8 zegels steek je in de verzameldoos
op de toonbank. Op het einde trekken wij een aantal ge
lukkigen uit de verzamelde spaarkaarten.
De hoofdprijzen voor dit jaar zijn ontworpen door Ant
werpse modeontwerper Walter van Beirendonck: een
gloednieuwe Belgerinkelfiets met fietstas en 5 funky
fietstassen. Een leuke extra: deelnemers met een volle
spaarkaart kunnen zo’n trendy fietstas bestellen via
www.belgerinkel .be. of een centraal telefoonnummer.
Er dient een bedrag van 14 euro gestort te worden op
een centraal rekeningnummer met de reservatiecode
als mededeling bij de overschrijving. Daarna deponeer
je je volle spaarkaart in de spaardoos bij één van de
deelnemende handelaars, zo kom je nog in aanmer
king voor de tombola. Vergeet niet je reservatiecode op
je volle spaarkaart te vermelden, dit dient als controle.
De fietstas zal wellicht tegen begin september kunnen
afgehaald worden bij een fietshandelaar in de buurt
In onze gemeente nemen volgende handelaars deel aan
“ Met Belgerinkel naar de Winkel: “
AD Delhaize . .................................Stationsstraat 64
Ambi Café De zes Linden ..............Peperstraat 126
Argenta...........................................Haachtsesteenweg 322 D

Bakkerij Jo ....................................Bergstraat 11
Bart Smit .......................................Mechelsesteenweg 89 B
Beautycenter Catherine . .............Torfbroeklaan 26
Café Beire Fluit .............................Laarstraat 24
Bakkerij Berden ............................Haachtsesteenweg 512
Bukennootje ..................................Leuvensesteenweg 273
Centrum Apotheek . ......................Stationsstraat 24
Chalet Lillebroeck . .......................Vijverstraat 1
Christelijke Mutualiteit .................Kerkstraat 41
Bakkerij Croissy.............................Haachtsesteenweg 506
Fietshandelaar De Coninck H. . ....Dorpelstraat 32
Bloemen De Coster . .....................Haachtsesteenweg 327
De Smulhoek . ...............................Haachtsesteenweg 50
Café De Toekomst .........................Peperstraat 109
Café Den Biechtstoel ....................Dorpsstraat 16
Fortis Bank . ..................................Stationsstraat 16
Haaarmode Karine . ......................Kerkhoflaan 41 A
Hairstudio Dirk . ............................Stationsstraat 66
IMMOO BVBA ................................Haachtsesteenweg 322
Kapper Eddy ..................................Haachtsesteenweg 126
Kapsalon Yvette . ...........................Dorpelweg 10
KBC Bank ......................................Aarschotsebaan 77
Café Laerehof . ..............................Kampelaarstraat 48
L’Innocenti .....................................Haachtsesteenweg 278
MIKRI – Spar Berg ........................Kerkhofkllaan 24
Raymaekers G. ..............................Peperstraat 142
Schoenmaker Luc..........................Haachtsesteenweg 234
Spar/de Krem.................................Kerkstraat 33
’t Viooltje .......................................Haachtsesteenweg 510 Bus 4
The Balloon Warehouse ................Mechelsesteenweg 67
Ijzerwaren Van Eyck ......................Haachtsesteenweg 358
Apotheek Van Hamme ..................Ferd. Verstraetenlaan 45
V.C.E. .............................................Haachtsesteenweg 304
Zakenkantoor Vanhoof ..................Bergstraat 56

DE POST
Nieuwe openingsuren
Alle dagen van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00
Dinsdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u00
Postkantoor Kampenhout
F. Wouterslaan 32
1910 Kampenhout
☎: 016/65.50.80

NIEUW DRINKWATERTARIEF
Vanaf 1 april 2009 hanteert de Vlaams Maatschappij voor
Watervoorziening, provinciale waterdienst in VlaamsBrabant, een nieuw drinkwatertarief van 1,79 euro/m³.
De vaste vergoeding werd vastgesteld op 44,02 euro.
Elke klant van de VMW krijgt jaarlijks nog steeds 15.000
liter drinkwater per gezinslid gratis. Dit is meer dan 40
liter per persoon per dag. U betaalt voor deze 15.000
liter enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering.
Meer Info: www.vmw.be 0f 02/238 96 99

ONTHAALOUDERS GEZOCHT
Dienst onthaalouders in Kampenhout zoekt onthaal
ouders! De verantwoordelijke van de Landelijke Kinder
opvang geeft u graag vrijblijvende informatie.
Meer informatie bij Isabelle Znamensky
☎: 015/52 07 23
@: LKOboortmeerbeek@kvlv.be

Nuttig

nuttig
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Toerisme

VRIJDAG 1 MEI 2009 : WANDEL- FIETS- EN
VAARHAPPENING

FOTO-, WANDEL-, FIETSZOEKTOCHT TER
GELEGENHEID VAN “DIJLELANDDAG”

Opening van het nieuwe vaarseizoen te KampenhoutSas tussen 10u en 18u:

Van zondag 3 mei tot zondag 7 juni 2009 kan je – wan
neer je maar wil – deelnemen aan onze foto-, wandel-,
fietszoektocht die vertrekt aan het gemeentehuis van
Kampenhout.
Leer enkele prachtige plekjes van Kampenhout beter
kennen. Een sterke aanrader voor elke leeftijd.
Alle vragen zijn langs het parcours op te lossen.
Deelnemen is kosteloos.
Het deelnemingsformulier kan je verkrijgen in het in
fokantoor aan het Witloofmuseum Leuvensesteenweg
22, op het gemeentehuis Gemeentehuisstraat 16, in de
sporthal Zeypestraat 26 of in de bibliotheek Tritsstraat 5.
Je kan het deelnemingsformulier ook downloaden via
onze website www.kampenhout.be.

TOERISME

 begeleide boottocht van Kampenhout (van beneden
de sluis, zwaaikom) tot Boortmeerbeek (boven de sluis)
om 10.30u – 11.30u – 12.30u – 13.30u – 14.30u – 15.30u
– 16.30u – 17.30u (laatste vertrek boot)
Kostprijs: 1 vaartraject: € 1 pp. – kinderen <3j varen
gratis mee
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 randanimatie:
• infostand aan opstapplaats (te bereiken via rotonde
en P&R)
• begeleide boswandeling o.l.v. gids van Natuurpunt
vzw
• vrije wandeling langs het Aert van Beethovenpad
(kaart te koop aan infostand)
• vrij wandelen langs het kanaal (terug van of naar
Boortmeerbeek)
• vrij bezoek aan het Witloofmuseum – doorlopend
gratis toegankelijk
• vrij fietsen aan de hand van fietsroutekaart (te koop
aan de infostand) en vrij fietsen naar het Sportimo
nium aan de hand van een fietsroutebeschrijving (te
verkrijgen aan de infostand)
Meer inlichtingen kan je bekomen
bij de dienst Toerisme:
☎: 016 65 99 71
@: toeisme@kampenhout.be
www.kanaaltochtenbrabant.be

Uiteraard zijn er enkele mooie prijzen te winnen.
De gelukkige winnaar ontvangt een cadeaubon voor een
gezellig etentje (2 personen) in het Veilinghof Leuvense
steenweg 22 te 1910 Kampenhout.
De prijsuitreiking heeft plaats op 7 juni 2009 – als af
sluiter van de Dijlelanddag – om 17u30 in de pastorijtuin
(dorpscentrum Kampenhout).

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

toerisme
u wordt verwacht!

PROGRAMMA DIJLELAND 7 JUNI 2009

13.00 uur
• Start Dijlelanddag
• Optreden De Madammen (tot 13u20) (pastorietuin)
percussiegroep 14.00 uur
• Witloofwandeling (tot 15u30)
o.l.v. gids wordt een deel van het ‘witloofpad’ bewan
deld vertrek op de binnenkoer van het gemeentehuis
• Fietstocht (max. 20 km)
Wordt uitgewerkt door Regionaal Landschap Dijle
land. Vertrek in de pastorietuin
• Circusworkshop (tot 16u30) (pastorietuin)
Een toffe circusworkshop voor kinderen, begeleid
door een ervaren artiest
• Ballones (tot 16u)
Deze ballonkunstenares is recent wereldkampioene
ballonplooien geworden in Shanghai! Zij maakt de
mooiste creaties voor de kinderen
• Optreden Volksdansgroep De Vlier (tot 14u30) (pasto
rietuin) Muziek en dans
14.30 uur
• Optreden De Madammen (tot 14u50)
Percussie
• Kinderwandeling
o.l.v. 2 gidsen wordt een korte, geanimeerde wande
ling met de kinderen gemaakt
15.00 uur
• Clown Spik op Stelten (tot 16u40)
Vrolijke clown van maar liefst 2,5m hoog!
• Trage Wegenwandeling (tot 16u30)
o.l.v. gids wordt er gewandeld via ‘trage wegen’
vertrek op de binnenkoer van het gemeentehuis
15.30 uur
• Kookdemonstratie (tot 16u) (in raadzaal)
Een jonge innoverende kok, Tim Teck, zal een kers
vers witloofrecept lanceren en bereiden. U kan deze
nieuwe specialiteit exclusief ruiken, proeven en beoor
delen. Je maakt kans op een smakelijke verrassing als
je een originele naam voor het streekgerecht verzint.
• Optreden De Madammen (tot 14u50)

16.00 uur
• Witloofwandeling (tot 17u30) o.l.v. gids
vertrek op de binnenkoer van het gemeentehuis
16.30 uur
• Deadline inleveren formulieren fotozoektocht
• Ballones (tot 17u30)
17.00 uur
• Optreden Volksdansgroep De Vlier (tot 17u30)
• Kookdemonstratie (tot 17u30)
17.30 uur
• Prijsuitreiking fotozoektocht
17.30 uur
Einde

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN
Straffe Streekproductenmarkt (Gemeentehuisstraat,
rechtover pastorietuin en gemeentehuis +)
Proef al het lekkers uit Vlaams-Brabant!
Brabantse Trekpaardtochten (parking post F. Wouters
laan)
Korte tocht met paard en kar langs Kampenhoutse vel
den. Met medewerking van de v.z.w. Den Brabander.
Foto-, wandel, fietszoektocht
Ontdek Kampenhout…
Vanaf zondag 3 mei tot zondag 7 juni 2009 kan je deel
nemen aan de zoektocht die vertrekt aan het gemeente
huis van Kampenhout. Deelname is kosteloos.
Toeristische standen (pastorietuin)
• Toeristische info van de Dijlelandse gemeenten
• Werffolder Dijleland
• Te kopen publicaties
• Pasar
• Regionaal Landschap Dijleland
• Gidsenbond Dijleland en Heemkunde Vlaams-Brabant
Kinderen
Grime (pastorietuin)
De prachtigste gezichtjes worden getoverd door wereld
wijd succesrijke grimeurs van eigen bodem! Hebben ei
gen make-up op de markt die zonder zeep afwasbaar is
en waar geen metalen in verwerkt zijn.

TOERISME

Dorpscentrum Kampenhout (pastorietuin – Gemeente
huisstraat – raadzaal)
ZONDAG 7 juni 2009 van 13 tot 18 uur
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SPORT
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KAMPIOENENVIERING

SPORTWEKEN ZOMER 2009

Op 30 januari 2009 werden naar jaarlijkse gewoonte de
Kampenhoutse kampioenen gehuldigd. Sporters die
goed gepresteerd hebben op provinciaal, Vlaams en na
tionaal niveau worden dan gehuldigd. Ook de kampen
houtse sportploegen worden in de bloemetjes gezet.
Ook dit jaar werd een sportlaureaat gehuldigd voor de
uitzonderlijke prestaties die hij of zij heeft geleverd in de
sportwereld. Dit jaar hadden we de eer om Kim Gevaert
te huldigen voor de prachtprestaties. We mochten haar
bedanken voor alle mooie momenten die zij ons heeft
bezorgd. Niet alleen op sportief vlak heeft zij haar plui
men verdiend, ook op sociaal gebied tracht ze goede en
positieve dingen te verwezenlijken.
Na de huldiging van Kim Gevaert ontving ze van Stefan
Imbrechts, Schepen van Sport, een schilderij, van de
hand van Mevr. De Coninck. Het schilderij is een prachtig
portret van Kim zelf. Na een kort intermezzo (Mevr. Linda
Hendrickx en Jolien Lamproye speelden de dwarsfluit –
een instrument dat Kim vroeger ook speelde), was het
de beurt aan de andere Kampenhoutse kampioenen. 1
voor 1 ontvingen ze een aandenken en konden ze met
Kim op de foto. Een aandenken voor het leven.
We willen hierbij Kim bedanken voor de komst en de
medewerking, maar natuurlijk ook alle aanwezige kam
pioenen en supporters. Dank aan de leden van de sport
raad en andere sympathisanten voor de medewerking!!

Tijdens de zomervakantie organiseert de sportdienst
weer sportweken. De kinderen beoefenen een hele
week verschillende sporten samen met hun leeftijdsge
nootjes onder begeleiding van sportmonitoren.
Voor kinderen die het eerste tot en met het zesde leer
jaar beëindigd hebben:
Maandag 6 juli 2009 – vrijdag 10 juli 2009
Maandag 13 juli 2009 – vrijdag 17 juli 2009
Maandag 10 augustus 2009 – 14 augustus 2009
Voor jongeren die het zesde leerjaar tot en met het vier
de middelbaar beëindigd hebben: Maandag 17 augustus
2009 - vrijdag 21 augustus 2009
Voor kleuters die de tweede en derde kleuterklas beëin
digd hebben:
Maandag 24 augustus 2009 – vrijdag 28 augustus 2009
De eerste inschrijvingsdag vindt plaats op zaterdag 16
mei 2009 van 9u30 tot 12u00 in de sporthal van Kam
penhout. Persoonlijk inschrijven is noodzakelijk wegens
het beperkt aantal plaatsen! Meer info vind je binnen
kort op de website en in de folder of
sport@kampenhout.be of 016/65.99.75.

SPORTMONITOREN ZOMERVAKANTIE 2009
De sportdienst is op zoek naar sportmonitoren die in
staan voor de sportieve begeleiding van de kleuters,
kinderen en jongeren tijdens de sportweken.
We zijn op zoek naar gemotiveerde sportievelingen die
gedurende de hele week de kinderen begeleiden en la
ten proeven van verschillende sporten.
Een sportdiploma is steeds een pluspunt, maar ieder
een kan zich kandidaat stellen.
Het formulier om je kandidaat te stellen vind je op de
gemeentelijke website of kan je via email aanvragen,
sport@kampenhout.be

MELDPUNT SPORT
Heb je vragen en/of opmerkingen ivm sport en bewegen?
Meld dit dan via sport@kampenhout.be , 016/65 99 75 of
op de sportdienst zelf. De sportdienst bevindt zich in de
sporthal van Kampenhout. Ina Menten, sportfunctiona
ris, helpt je graag verder.

sport

Tijdens de maanden april, mei en juni volgen de leerlin
gen van het 5de en 6de leerjaar van de meeste Kampen
houtse scholen danssessies traditionele dans. Geduren
de 3 sessies van ongeveer 1,5 uur worden verschillende
volksdansen aangeleerd. Dansleraars, muzikanten, leer
lingen en leraars laten zich volledig onderdompelen in
deze traditie. De volksdansen werden zeer specifiek ge
kozen!! Ze zijn namelijk ontstaan en werden vroeger veel
geoefend in Kampenhout en omgeving. Hubert Boone,
inwoner van Kampenhout, leidt alles in goede banen. Zo
gaat deze mooie traditie niet verloren!

PROVINCIALE SPORTDAG 50+
Het is weer bijna zover! Op dinsdag 26 mei 2009 wordt
naar jaarlijkse gewoonte de provinciale sportdag 50+
georganiseerd.
De deelnameprijs bedraagt 5 euro. Hiervoor kan je een
hele dag sporten, ben je verzekerd, krijg je een 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 te
rug aankomen aan de sporthal van Kampenhout.
Inschrijven is zeker nodig en dit kan op de sportdienst
vanaf 27 april 2009. Allen welkom op dit sportieve feest!

AAN DE SPORTVERENIGINGEN:
Wist je dit?
Is je sportvereniging erkend, dan kan je aanspraak maken
op subsidies. Volg je een sportopleiding- of bijscholing,
dan komt het gemeentebestuur tussen in het deelname
geld. Inspanningen om de kwaliteit van de jeugdsportbe
geleiding worden beloond met subsidies, …
Erkenning, subsidies, sportkaderopleidingen, impuls
subsidies, … Dit kunnen allemaal belangrijke termen
zijn voor je sportvereniging.
Daarom organiseert de sportdienst een info- avond voor
alle sportverenigingen op woensdag 13 mei 2009 om
19u30 in de raadzaal aan het gemeentehuis.
Een praktische uiteenzetting over wat je moet doen om je
vereniging te laten erkennen, subsidies te ontvangen, aan
te sluiten bij de sportraad, … De verschillende reglemen
ten komen aan bod, alsook een praktische handleiding om
deze documenten correct en ‘snel’ in te vullen.

Het is onze bedoeling om de verenigingen wegwijs te
maken in het landschap der reglementen. Deze regle
menten bevatten maatregelen ter ondersteuning van
alle sportverenigingen.
De door de sportdienst gekende sportverenigingen zul
len worden aangeschreven om zich in te schrijven voor
deze infoavond. Hebt u geen informatie ontvangen, aar
zel dan niet om de sportdienst te contacteren.

SUBSIDIES 2008
Voor het eerst werden subsidies verdeeld volgens het
nieuwe subsidiereglement.
Onderstaande sportverenigingen ontvingen subsidies:
Jiu Jitsuclub Samoerai

€ 710,65

Ponyclub LRV De Laarstallen

€ 1.309,16

Karate Berg

€ 1.342,41

SK Kampenhout

€ 1.365,56

KFC Berg-Op

€ 1.493,23

Petanka

€ 522,00

BC Kampenhout

€ 1.290,49

Kampenhoutse hondeschool

€ 968,80

TC De Zeype

€ 1.682,14

GSF Kampenhout

€ 2.004,97

SKK Kampelaar

€ 1.333,16

De Jonge Elite

€ 1.113,14

LRV De Laarstallen

€ 1.309,16

WTC Relst

€ 1.046,64

Concordia

€ 619,32

Voor meer informatie omtrent de aanvraag van subsi
dies mag je steeds de sportdienst contacteren!

SPORT

DANSSESSIES TRADITIONELE DANS
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DIJLELANDDAG
ZONDAG 7 JUNI 2009

Dorpscentrum Kampenhout

13u tot 18u

HEERLIJKE KOOKDEMO’S MET WITLOOF
STRAFFE STREEKPRODUCTENMARKT
WANDELEN EN FIETSEN
KINDERANIMATIE
REGIONAAL LANDSCHAP

Dijleland

V ZW

Organisatie en info:
Toerisme Dijleland • 016 31 18 61 • info@toerismedijleland.be • www.dijleland.be

V.U.: Roger De Muylder, p/a Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven

GRATIS!
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