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Het nieuwe schooljaar is gestart voor klein en groot.
Klasgroepen zijn gevormd en onze leerkrachten wijden
hun krachten weer volledig toe aan vorming en opvoeding van onze jeugd. Ons gemeentebestuur wenst iedereen een vruchtbaar en fijn schooljaar toe. September
betekent ook de aanvang van een nieuw werkjaar voor
de talrijke organisaties die onze gemeente rijk is.
In Kampenhout was vakantie evenwel niet het synoniem
voor het stilleggen van alle activiteiten. Integendeel :
onze gemeente bruiste van leven. Zo lokte de zomer
fietsers en wandelaars naar buiten en op onze dorpspleinen gingen tal van manifestaties door. Als u onze
nieuwe Gemeenteberichten doorneemt , valt het u
vast op dat zowel senioren als jongeren niet hebben stilgezeten. De seniorenraad legt in oktober
aan het gemeentebestuur haar seniorenbeleidsplan voor. Dat houdt in dat een actief beleid voor
welzijn van senioren in Kampenhout op stapel
staat.
Maar … ook onze jongeren verdienen onze volle
aandacht. Vol trots vermeld ik de cultuurprijs
2009 die toekomt aan ons koor jong Cantabile.
Ook de jonge laureaten van de poëzieprijs 2009
verdienen een pluim. Jongeren die het leven uitzingen , die in mooie woorden uitdrukken wat een mens
roert of bezielt , willen we blijven stimuleren.
Voor onze zorgbehoevende inwoners hebben we ook
hoopvolle perspectieven. De gemeente wil zich actief inzetten om levenslang thuis te wonen mogelijk te maken.
Daarmee geven we ons beleid een plaats in het brede
zorgplan dat de regio Vlaanderen uitwerkt. U leest in de
brochure dat het zorgplan een hele reeks comfortmaatregelen voor de thuisblijvende senior wil uitwerken.
Zo wil het gemeentebestuur in het nieuwe werkjaar
weer ten dienste staan van alle bewoners van Kampenhout. Welvaart en welzijn voor iedereen , dat is onze zorg
en meteen ook onze opdracht.
Namens College van Burgemeester en Schepenen
Greet Willems
Schepen van informatie

nuttige adressen

NUTTIGE ADRESSEN VAN DE GEMEENTE
Gemeentehuis				
Gemeentehuisstraat 16			
1910 Kampenhout

algemeen ☎: 		
algemeen : 		

016 65 99 11
016 65 69 58

Openingsuren administratieve diensten:

- Iedere werkdag van 8u45 tot 11u45
- Dinsdagavond van 17u tot 19u45

Openingsuren politie: ☎: 016 31 48 40
E-mail: politie@kampenhout.be

- Iedere werkdag van 8u45 tot 11u45
- Dinsdagavond van 17u tot 19u45

Openingsuren politie kastze: ☎: 02 759 78 72
E-mail : onthaal@kastze.be

-Alle dagen doorlopend van 07u00 tot 19u00

Dienst:

@

Politie

016 31 48 40

politie@kampenhout.be

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Pensioen

016 65 99 42

pensioendienst@kampenhout.be

Rijbewijzen en reispassen

016 65 99 43

Mariekriestine.michiels@kampenhout.vera.be

Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 33

hilde.piot@kampenhout.vera.be

Toerisme

016 65 99 71

Toerisme@kampenhout.be

Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Secretariaat

016 65 99 23

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 23

Carla.rutgeerts@kampenhout.be

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 34

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 34

info@kampenhoutbe

Financiële dienst

016 65 99 61

gemeenteontvanger@kampenhout.be

Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Technische dienst

016 65 99 01

technischedienst@kampenhout.be

Stedenbouw

016 65 99 02

stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket

0492 58 00 31

woonloket@kampenhout.be

Milieu

016 65 99 04

milieudienst@kampenhout.be

Sport

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugd

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

Begraafplaatsen

Op de eerste verdieping:

Oude gemeentehuis, gemeenteplein

Technische dienst, Frederik Wouterslaan 48

Sporthal, Zeypestraat 26

Naast het containerpark, Neerstraat 20
Loods
Gemeentelijke Bib, Tritsstraat 5
Bibliotheek

Nuttige adressen

Diensten in het administratief Centrum, Gemeentehuisstraat 16
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gemeente

100 JAAR WAPENSCHILD

GEMEENTE

Een terugblik op 6 september 2009 wanneer het gemeentebestuur samen met u
100 jaar wapenschild vierde in de pastorietuin van Kampenhout.
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HET WAPENSCHILD
VAN KAMPENHOUT 100 JAAR
Het kunstig versierde wapenschild als herkenningsteken en als symbool ontstond ten tijde van de kruisvaarten en de riddertoernooien. Een typisch wapenschild
bevatte uiteraard een schild en daarboven, ernaast en
daaronder nog andere motieven als een helm, een banier, leeuwfiguren enz. Zo’n schild diende in de eerste
plaats als teken van een feodale heer en ging dan over
als symbool van zijn grondbezit. Eeuwen lang behielden
gemeenten en grotere gebieden (graafschappen enz.)
hun wapenschild en het is Koning Willem I die reeds in
1814 besliste dat de gemeenten hun wapen moesten
officialiseren. Door een decreet van 1977 hernieuwd in
1994 werden de fusiegemeenten verplicht een wapen
en een vlag te kiezen. Groot-Kampenhout koos voor
het motief van het voormalige Kampenhout. Dit is het
motief dat reeds in 1909 werd bekrachtigd door het koninklijk besluit onder Leopold II. Het wapenschild van
Kampenhout valt op door zijn blauwe achtergrond, een
gouden keper, gouden blokmotieven en daarboven prijkend Onze-Lieve-Vrouw met het Jezuskind op de linkerarm en een scepter in haar rechterhand. Het kind Jezus draagt in de linkerhand de aardbol getooid met een
kruis. De tekening van het schild zelf is overgenomen in
de Kampenhoutse vlag. Maar was dit wapenschild van
1909 een origineel ontwerp? Nee, het is een ontlening
aan het wapenschild van het geslacht de Fourneau de
Cruquembourg – ofte Kruikenburg. Dit motief werd overgenomen in het zegel van de schepenen van Kampenhout in de 17de eeuw. De naam Kruikenburg is die van
het kasteel dat de Heren van Ternat aldaar lieten bouwen in de veertiende eeuw en van hun heerlijkheid die
Ternat, Wambeek en Sint-Katharina-Lombeek omvatte.

Het schild in het wapen van het huidige Ternat is precies
hetzelfde als dat van Kampenhout! Nog een verrassing,
ook in het wapenschild van Ranst vinden we hetzelfde
motief terug. Dit betekent dat de Heren van Kruikenburg
in de loop der eeuwen in het bezit kwamen van goederen in andere gemeenten en daar dan ook hun invloed
konden doen gelden. Zo bleef het kasteel van Wilder en
bijhorende gronden gedurende twee eeuwen in handen
van de familie de Fourneau de Cruquembourg. Door
huwelijken kwamen ze ook in het bezit van de kastelen
van Opstal en van Ruisbeek. Deze familie verleende veel
financiële steun aan de kerk en had veel zeggenschap
op wereldlijk en kerkelijk vlak, toen beide nog nauw met
elkaar verstrengeld waren. Het archief van het goed
Kruikenburg ging verloren tijdens het bombardement op
Brussel in 1695, maar het archief van Kampenhout bevat
gelukkig nog stukken over de familie en haar goederen.
Het wapenschild van Kampenhout is een mooi bindteken
tussen verleden, heden en toekomst.
Greet Janssens (gids Toerisme Dijleland)

toerisme

NAZOMEREN!
In september en oktober zijn er vaak nog prachtige,
zonnige dagen. Ideaal om van de natuur te genieten.
Waarom geen fietstochtje of wandeling maken met het
gezin?
In het infokantoor van de Toeristische Dienst - dat gevestigd is in de inkomhal van het Witloofmuseum Leuvensesteenweg 22 - Kampenhout-Sas, 016 22 33 80 vind je - allerlei toeristische informatiefolders
• wandelboeken en -brochures
• fietsroutes, autoroutes en stadsgidsen
• inlichtingen over daguitstappen en bedrijfsbezoeken
• wandelkaarten van ‘trage wegen’
Het infokantoor is open op:
• woensdag van 14.00u tot 17.00u
• donderdag en vrijdag van 10.00u tot 12.30u en van
13.00u tot 17.00u
• zaterdag en zondag van 13.00u tot 17.00u
Noteer alvast de ‘Antizjélwandelink’ (dialectenwandeling) in je agenda op zaterdag 26 december 2009. Dit
jaar is de deelgemeente Nederokkerzeel aan de beurt!
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cultuur

CULTUURPRIJS 2009 – JONG CANTABILE

CULTUUR

Een onafhankelijk gekozen jury, samengesteld uit de
leden van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad, heeft een jong koor verkozen tot drager van de
Cultuurprijs 2009 in onze gemeente.

6

Sedert het koor werd opgericht in 1986, heeft JONG
CANTABILE altijd zijn uiterste best gedaan om meisjes
en jongens uit de gemeente aan te zetten hun zangtalent te ontplooien op een prettige maar ook educatieve
manier.
Als we de ledenlijsten van al die jaren overlopen, stellen
we vast dat er al enkele honderden jongeren voor korte
of lange tijd lid zijn geweest van dit koor.
Voor sommigen was het koor zelfs een motivatie om
zich nog meer met muziek te gaan bezig houden en zich
aan te melden bij de kunsthumaniora, het Lemmensinstituut of een gespecialiseerde muziekacademie.
Andere jongeren kregen bij Jong Cantabile de smaak
van het koorleven pas echt te pakken en stapten bij het
ouder worden over naar “Cantabile” (het moederkoor
zou je kunnen zeggen) , een ander koor of zelfs een operettegezelschap.
Vandaag is JONG CANTABILE een vrolijk levend en
levendig koor en is er een niet te stuiten dynamiek.
Wie de concerten en repetities meemaakt kan dit alleen
maar bevestigen: hier wordt enthousiast gezongen door
jongens en meisjes tussen 7 en 21 jaar.
De dynamiek die het koor kenmerkt uit zich ook in de
regelmatige verjonging van het bestuur.
Jong Cantabile is een vaste waarde geworden in het
cultureel en socio-cultureel leven van Kampenhout.
Dat wordt niet alleen bevestigd door de opkomst bij de
concerten die er gegeven worden, maar ook door de belangstelling van de koorleden zelf bij andere culturele
evenementen waardoor de leden van het koor hun eigen

publiciteit als het ware op zich nemen. Het koor is dan
ook niet bang om de handen uit de mouwen te steken en
te helpen of logistieke steun te verlenen wanneer andere verenigingen of de gemeente zelf iets organiseren.
We hebben JONG CANTABILE ontmoet bij ‘Kampenhout
Swingt”, “Okkeziel Bruist”, de Kinderhappening of de
Sinterklaasstoet.
De jury meent dat het toekennen van de” Cultuurprijs
van de gemeente Kampenhout 2009 “ niet alleen een
blijk van erkenning is, maar ook stimulans zal zijn voor
de toekomst van JONG CANTABILE én KAMPENHOUT;
Cultuurdienst
☎: 016/65 99 72
@: cultuur@kampenhout.be
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1995-1996 – 1ste en 2de middelbaar
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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.

Tom Willemen & Ingrid
De Bruyne

Eneas

31/05/2009

Vic

Joren Luytens & Annabelle Cambré

01/06/2009

Lowie

David Blancke & Laura
Van Asselberghs

01/06/2009

Gilles

Gunnar

05/06/2009

Tristan

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

BURGERZAKEN

Yinte

Rudi Verrijt & Nadine Van 31/05/2009
Steenweghen

GEBOORTES
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Jochen Schrooten & Leen 27/05/2009
Van Wilderode

Françios Van Leeuw &
Maria Gutierrez

03/04/2009

Erik Thielemans & Nancy
Winnepenninckx

04/04/2009

Talya

Wim Pulinx & Maria
Vande Reyde

Finnen

06/04/2009

Laïs

Wim Verrept & Katty
Dorleman

11/06/2009

Sven Olbrechts & Patricia Vingerhoets

Kyan

06/04/2009

Dahlia

Thierry Taelman & Vanessa Bricout

20/06/2009

Nicky Van Casteren &
Marijke De Sy

22/06/2009

Joost

Luc Leaerts & Natacha
Vanderstraeten

08/04/2009

Hannelore

Bruno Roesems & Sindy
Vandermeiren

Jinte

08/04/2009

Lore

Bart Claes & Annelies
Dobbelaere

26/06/2009

Johan Holsters & Ellen
Smout

29/06/2009

Elena

Tim Buelens & Sigrid
Beulens

09/04/2009

Ella

Gregory Dekeyzer &
Gaëlle Wüstefeld

Koen Van Ostaede &
Guinier Sarah

10/04/2009

Lars

Nicolas Philips & Katrien 12/04/2009
Claes

Joppe

Bart Crommelinck &
Heidi Pfannstiel

13/04/2009

Karsten

Gerrit Cumps & Ilse
Roygens

13/04/2009

Ante

Björn Vlassenbroeck &
Lesly Van de Voorde

17/04/2009

Roos

Bert Imbrechts & Els
Cassiman

17/04/2009

Emily

Christophe Lesuisse &
Jessica Evenepoel

18/04/2009

Logan

Koen Haesaerts & Honée
Jessy

18/04/2009

Thibeau

Matthias Ghijselings &
Brigit De Waele

24/04/2009

Alice

Bob Bocklandt & Gilke
Huybrechts

05/05/2009

Sandy De leus & Eva
Siebens

HUWELIJKEN
(juni - augustus)
Peter Moyson & Nora Heps

06/06/2009

Gerry Croon & Annelies Callewaert

06/06/2009

Glenn Fredrix & Dina Loos

20/06/2009

Bert Gijsbrechts & Liesbet Jacobs

27/06/2009

Michel Eerebout & Vera Joris

14/07/2009

Michaël Braine & Régine Lefrant

18/07/2009

Joris Van Dessel & Katrien Rits

01/08/2009

Christophe Swaenepoel & Cynthia
Loontiens

01/08/2009

Sven Colin & Ruby Moyens

07/08/2009

Tuur

William Hanssens & Cindy Mombaerts

14/08/2009

12/05/2009

Kyara

Bart Godts & Patricia Lismont

14/08/2009

Yves Van Looy & Carmina 14/05/2009
Coenen

Mauro

Timmy Maes & Nele Reynders

22/08/2009

Femke

Peter Luypaert & Karen Schoonaert

28/08/2009

Steven Peeters & Kimberley Janssens

Benjamin Nolmans & Linsy Versonnen

29/08/2009

Jean Claude Fauchet & Karine
Servaes

29/08/2009

25/05/2009

Günther Vansteenweghen 26/05/2009
& Marine de Séjournet de
Rameignies

Rose

Burgerzaken

(juli - augustus )
Gouden
Emiel Verhoeven & Leonia Van Leemputten
Paul De Backer & Estelle Devroey
Paul Beerens & Lisette Schepens
Leo Van Boxel & Emérence Hendrickx
Henri Elsemans & Julienne Beens
Frans Van Asbroeck & Fernanda Berckmans
Jan Doms & Rachel Verboomen
Leopold Willems & Alice Vercammen
Jan Vander Vorst & Joanna Van Engeland
Jan Borremans & Gilberthe Quisthoudt
Alfons Stroobants & Paula Van Nieuwenhuyse

Huwelijksjubilarissen die hun gouden bruiloft vieren in
2009 werden op 4 september 2009 gezamenlijk uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in de raadzaal van
het gemeentehuis. Bij een hapje en een tapje worden
herinneringen aan vroeger opgehaald.

Wij wensen alle huwelijksjubilarissen nog vele jaren
samen in goede gezondheid en warm omringd door
familie en vrienden.

Diamanten
Julius Heyligen & Simonne Van Kelf
Julius Heyligen & Simonne Van Kelf, wonend in de
Peperstraat 36 stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje … dat nog steeds vaart.
Zij namen de
gelukwensen
en geschenken van het
Koninklijk
Paleis, het
provinciaal
bestuur en
het gemeentebestuur in ontvangst bij een bezoek van
het College van Burgemeester en Schepenen.

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

11/05/2009

Jan Meeus

29/05/2009

Roger Quisthoudt

09/06/2009

Constantia Holsters

12/06/2009

Julius Verbruggen

20/06/2009

Ugo Maluta

24/06/2009

Louis Michiels

28/06/2009

Maria Van Nieuwenhuyse

03/07/2009

Clara Feyaerts

05/07/2009

Vandeslijcke Georgette

06/07/2009

Piot Ludovicus

19/07/2009

Steutelings Godelieve

21/07/2009

Janssen Laurentius

26/07/2009

*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.

BURGERZAKEN

HUWELIJKSJUBILARISSEN
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WELZIJN

welzijn
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KNELPUNTENWANDELING

OPROEP LID WELZIJNSRAAD

Op initiatief van de voorzitster van de welzijnsraad is de
werkgroep toegankelijkheid opgestart. Samen met deze
leden, dienst Welzijn en schepen van welzijn, OTB en
woonzorgcentrum Molenstee is er gebrainstormd om een
knelpuntenwandeling voor te bereiden.
Het is de bedoeling om de toegankelijkheid binnen de gemeente Kampenhout te inventariseren en indien nodig
bevorderen. We richten ons met dit initiatief vooral naar
mensen met een beperking, zoals rolstoelpatiënten, slechtzienden en blinden, maar ook gericht naar ouderen en ouders met buggy’s.
Om goed van start te kunnen gaan hebben wij de hulp ingeroepen van Marcel Wijnker, mobiliteitsadviseur van het
Toegankelijkheidsbureau. Na overleg en voorbereidingen
wordt er in 4 dorpskernen een knelpuntenwandeling georganiseerd.
Ondertussen vond er op 6 augustus 2009 de eerste wandeling plaats in de dorpskern van Kampenhout. De schepen
van Welzijn, leden van de Welzijnsraad en leden van Senioka, vrijwilligers, bewoners en directie van Molenstee, trotseerden de 30°C grens en gingen van start.
Om de wandeling en het resultaat zo doeltreffend mogelijk
te laten verlopen kregen de vrijwilligers eerst een vorming
van de mobiliteitsadviseur. Daarna heeft hij ook de eerste
wandeling begeleid. De vrijwilligers kregen fiches mee
waar al de knelpunten op vermeld konden worden en van
elk punt werd een foto genomen. Bij de inventarisatie van
de toegankelijkheid van het publiek domein in de woonkern
van Kampenhout werd er vooral gelet op hoogteverschillen,
bushalte, doorgangen, drempels, oppervlaktes en gehandicaptenparkeerplaatsen.
Na afloop van alle wandelingen zal er een verslag met alle
knelpunten overgemaakt worden aan het gemeentebestuur
en betrokken diensten.

De welzijnsraad doet een oproep naar mensen met een
beperking. Iemand die zich vrijwillig voor de raad wil
engageren om mee te werken aan een beter beleid. Iemand die een beter overzicht heeft over de beperkingen
met een handicap.
Info: dienst Welzijn
☎: 016 65 99 34
@: welzijn@kampenhout.be

RIMPELROCK
Op zaterdag 15 augustus trok
Kampenhout naar rimpelrock.
Enkele sfeerbeelden van een
geslaagde dag. Noteer alvast
zondag 15 augustus 2010 voor
rimpelrock in jullie agenda.

INFOAVOND PSYCHOSEN
In het kader van recente gebeurtenissen organiseert SIT
ZeKaSt, i.s.m. Netwerk Thuiszorg Vzw, een infoavond rond
het thema Psychosen
Doelgroep : Het brede publiek, iedereen welkom !!
Thema : “Vroege psychose is goed te behandelen”
Sprekers : Dr. Luk Jonkheere, psychiater Ahasverus en
Dhr. Toon Derison (Teamcoördinator VDIP)
Waar ? Het Glazen Huis – OCMW Kampenhout, dorpsstraat 6
Wanneer ? Dinsdag, 29 september 2009 - aanvang 20 uur
Nadien gelegenheid tot een drankje
Inkom : Gratis
Info: Dr. Pauwel De Hertogh
☎: 16/65 08 70
@: Pauwel.De.Hertogh@skynet.be

ontwikkelingssamenwerking

volgende vacatures staan open, moest je iemand weten?
• In de snoezelwoning (de zwaarste groep) zoekt men
iemand om op regelmatige basis met een rolstoel te
wandelen (buiten het domein). Men moet met twee
personen zijn (vrijwilliger + begeleider), er zou dan
nog een rolstoel mee kunnen.
• In dezelfde woning is men op zoek naar een muzikaal
persoon, die met een zekere regelmaat wil komen
spelen/oefenen op zijn/haar instrument. Er is een piano aanwezig. Maar het mag ook een ander instrument zijn. Bedoeling : een muzikale sfeer brengen bij
de snoezels.
• Een tuinhulp wordt ook terug gezocht.
• Iemand die in het klei-atelier een dag wilt komen helpen opruimen.
Vanaf september : vervoer van een 7 à 8 personen naar
Machelen op maandag. Dit moet met een busje gebeuren.
Vertrek : 14 u naar Machelen
14u45 tot 15u45 - dansles (er mag meegedanst worden)
15u45 - terug naar OTB brengen.
Vanaf september : vervoer op woensdag om 13u naar
het Huis van Mini - Kampenhout-Centrum.
Afhalen om 15u15.
Kan bij goed weer ook met de fiets.
Leesmoeder of-vader : voor 3 à 4 u.per week. Geinteresseerde otb bewoners komen persoonlijk (elk individueel voor 1/2u.) lezen (let wel: zij lezen) in een afzonderlijk lokaaltje, of een praatje doen bij een drankje met
een koekje.
Wens je meer uitleg, dan kun je terecht bij Suzanne, lid
senioka, is vrijwilliger bij OTB op 016/50 30 58

ROKEN IN HUIS SCHAADT KINDEREN
De meeste mensen zien in dat actief en passief roken de gezondheid geen deugd doen. Daar zijn harde wetenschappelijke bewijzen voor. Onderzoek van de VLK vorig jaar bracht
aan het licht dat sommige ouders de risico’s wegblazen
wegens andere kopzorgen en binnen in huis roken waar de
kinderen bij zijn. Kinderen zijn minder mondig en hun gezondheid is kwetsbaar. Daarom voeren het Logo-netwerk
van de regio Leuven in samenwerking met Kind en Gezin,
gemeentebesturen en andere partners een campagne over
dit probleem.
Dienst Welzijn - Gemeentehuisstraat 16
☎: 016/65 99 34
@: welzijn@kampenhout.be

Lancering 11.11.11
Campagne Waardig Werk II
De helft van de werkende mensen in de wereld verdient
minder dan 1,5 euro per dag.
Ze laten de fabrieken draaien en werken zich kapot, 12 uur
per dag, 7 dagen op 7.
Ze produceren onze gsm’s, onze jeans, onze sportschoenen
en het speelgoed voor onze kinderen.
Maar zelf blijven ze arm. En als ze zwanger, ziek of oud worden, staan ze op straat zonder inkomen.
Kan dat zomaar? Helaas wel.
Er bestaan internationale regels die uitbuiting verbieden.
Maar die zijn nu nog makkelijk te omzeilen.
Met de campagne Waardig Werk eisen we dat die regels
dwingende wetten worden, waar bedrijven zich moeten aan
houden.
Kort samengevat willen we dit:
1. Bedrijven moeten bij wet verplicht worden informatie te
geven over de arbeid die schuil gaat achter de spullen die
we kopen. Waardig werk of uitbuiting?
2. We willen een Europa dat niet alleen denkt aan winst en
competitiviteit, en werknemers de tol laat betalen.
3. België en Europa beschikken over hefbomen om druk uit
te oefenen op bedrijven. Nu nog de politieke wil om ze te
gebruiken.
4. Het IMF en de Wereldbank moeten stoppen met het ondermijnen van de bescherming van werknemers.
5. Bij financiële crisissen betalen werknemers steeds de rekening. Stop financiële speculatie.
Onze eisen zijn in detail te vinden op www.waardigwerk.be.
We richten ons tot de verantwoordelijke politici en sporen
bedrijven aan om de arbeidsregels te respecteren .
Zo oefenen we op twee fronten tegelijk druk uit voor Waardig Werk. Want werknemers zijn geen gereedschap. Daar
blijven we op hameren.
Kom mee hameren op het wereldfeest
op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november.
Meer info www.11kampenhout.be
We zijn nog op zoek naar hamers. Heb je er nog liggen?
Stuur een mailtje naar 11.11.11@kampenhout.be of breng
ze binnen bij de Dienst Welzijn op het gemeentehuis.

ontwikkelingssamenwerking

VACATURES OTB
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Activiteitenkalender

SEPTEMBER 2009:
Dinsdag

22.09.2009

Scholenveldloop – sporthal Kampenhout

Donderdag

24.09.2009

Seniorenfeest

Dinsdag

29.09.2009

Infoavond Psychosen - in de glazen zaal OCMW – 20u

OKTOBER 2009:
Zaterdag

03.10.2009

27ste herfstfeesten – Solidariteitsfonds - OTB

Zondag

04.10.2009

27ste herfstfeesten – Solidariteitsfonds – OTB

Activiteitenkalender

Mosselfeest WTC Relst – park van Relst – 12u tot 20u
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Dinsdag

06.10.2009

Infoavond – Erfenis, schenkingen, successierechten,… - Glazen zaal OCMW – 18u45

Zaterdag

10.10.2009

Herfstconcert – zaal de PAX om 20u

Zondag

11.10.2009

Paddenstoelenwandeling – Hellebos te Berg – start Hellebosstraat om 10u tot 12u

Zondag

18.10.2009

Familie eetdag – K.F. De Eendracht – PAX - 11u30 tot 20u

Maandag

19.10.2009

Senioren-dansnamiddag – Den Ast - 13u30 tot 18u

Zaterdag

24.10.2009

Muzikale kroegentocht

Zaterdag

24.10.2009

Herfstconcert Koninklijke Fanfare De Toonkunst

Zondag

25.10.2009

Halloweenbrunch – het Klimtouw

Dinsdag

27.10.2009

Infomoment aanpasbaar wonen om 13u30 – raadzaal gemeenthuis

Woensdag

28.10.2009

Kleuterhappening – zie sport

OKTOBER 2009:
Maandag

02.11.2009

Gemeentehuis gesloten - Allerzielen

Vrijdag

06.11.2009

Kinderhappening – sporthal Kampenhout – 14u tot 16u30
11.11.11. wereldfeest – Freepodium – Tonzent - 14u

Zaterdag

07.11.2009

11.11.11. wereldfeest – Quiz – sporthal Kampenhout – 20u

Zondag

08.11.2009

11.11.11. wereldfeest - Mountainbiketocht – vertrek sporthal Kampenhout om 8u tot 13u
11.11.11. wereldfeest – kinderspelnamiddag - 14u tot 17u
11.11.11. wereldfeest – wereldkeuken – 11u30 tot 15u

Woensdag

11.11.2009

Gemeentehuis gesloten – Wapenstilstand

Maandag

16.11.2009

Senioren-dansnamiddag – Den Ast - 13u30 tot 18u

Zondag

29.11.2009

Sinterklaasstoet (MVGK) van 13u tot 17u

DECEMBER 2009:
Zaterdag

05.12.2009

Kaas- en vleesbuffet - WTC KWB vrienden - PAX - 18u

Zaterdag

12.12.2009

Kerstmarkt – De Toverberg
Reünie 40-jarigen uit Groot-Kampenhout - 1969
Stoempdag – OCMW gebouw – vanaf 18u

Zondag

20.12.2009

20ste eindejaarsjogging ten voordelen van OTB – vertrek sporthal Kampenhout

Maandag

21.12.2009

Senioren-dansnamiddag – Den Ast - 13u30 tot 18u

Woensdag

24.12.2009

Gemeentehuis gesloten

Donderdag

25.12.2009

Gemeentehuis gesloten - Kerstmis

Zaterdag

26.12.2009

Antizjélwandeling – vertrek kerk van okkerziel – 14u

Donderdag

31.12.2009

Gemeentehuis gesloten

nuttig

Kinderen en jongeren kunnen bij de Kinder- en Jongerentelefoon terecht met hun verhaal, vraag of probleem
via telefoon, chat, forum of e-mail. Elk contact blijft anoniem. De telefonische oproepen zijn bovendien volledig
gratis en niet zichtbaar op de factuur.
Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden heel wat
vrijwilligers een luisterend oor of een vlotte pen om vragen
te beantwoorden, kinderen moed in te spreken, raad te
geven of gewoon even mee te gniffelen. De Kinder- en
Jongerentelefoon beantwoordt per jaar ongeveer 33 000
oproepen. En toch blijven heel wat kinderen en jongeren
met hun vraag in de kou staan… . De Kinder- en Jongerentelefoon is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
telefoon, chat, forum of e-mail willen beantwoorden. KJT
biedt een degelijke opleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding binnen een tof team. Jouw engagement kan het
verschil maken!
Meer weten over het vrijwilligerswerk bij de Kinder- en
Jongerentelefoon of inschrijven voor een infoavond bij jou
in de buurt: surf naar www.kjt.org/volwassenen of neem
contact op met het secretariaat op het nummer 02 534 37 43.

WEETJES
Talent in Kampenhout
Annelies Cornette, 12 jaar,
heeft tijdens de 7de wedstrijd voor jonge saxofonisten in het hartje Ardennen
de gemeente Kampenhout
hoog gehouden!!
Ze startte in oktober 2004 via
de KF De Eendracht Kampenhout met notenleer en
blokfluit en kreeg les van Dhr. Kristof Degryse. Vanaf maart
2006 startte ze met sopraansaxofoon en kreeg les van mevr.
Jitse Coopman, waar ze nu nog steeds les van krijgt.
Annelies deed mee mat de solistenwedstrijd van VLAMO
(een wedstrijd voor amateurmuzikanten ingedeeld in afdelingen onafhankelijk van hun leeftijd) in februari 2008,

eerste afdeling en behaalde in de finale de derde plaats met
93,33%. In 2009 behaalde ze 90,17% in dezelfde finale.
Dit jaar heeft ze ook deelgenomen aan “les 7 concours pour
jeunes saxophonistes”, georganiseerd door de Association
Internationale Adolphe Sax te Dinant, waar jonge solisten
uit België en Luxemburg ingedeeld volgens leeftijdscategorie kunnen deelnemen.
In de finale die plaats vond op 23/05/2009 behaalde ze de
eerste plaats en de eerste prijs voor de beste uitvoering van
het opgelegde werk.
Proficiat vanwege het gemeentebestuur.

Bent u geboren in 1969…?
èn
Bent u inwoner van Kampenhout…?
Of heeft u op de schoolbanken gezeten in Kampenhout…?
Dan nodigt “Kampenhout 1969” u en uw partner uit voor
een gezellige bijeenkomst van 40-jarigen!
De traditie wil immers dat jaarlijks een feest georganiseerd
wordt door en voor “40-jarigen”.
Wanneer : zaterdag 12/12/2009 om 19 uur
Waar : het park van Relst, Aarschotsebaan 128, Kampenhout
Wat : receptie, welkomstwoord, wandelbuffet, dessertenbuffet en muziek van onze jeugdjaren
Kostprijs : 35 EUR/persoon (drank inbegrepen)
Grijp deze kans om samen met uw jeugdvrienden herinneringen op te halen en / of nieuwe leeftijdsgenoten te leren
kennen op een gezellige manier.
Hoe inschrijven?
- mail naar Kampenhout1969@kampenhout.be
- surf naar facebook “Kampenhout 1969” en schrijf u in
- schrijf naar “40@Kampenhout”,
P/a Laarstraat 38, 1910 Nederokkerzeel, met:
• Naam, voornaam en adres
• Aantal personen (max. 2 personen)
• Telefoon
• Mail-adres
Wij hopen u talrijk te ontmoeten op 12 december!
Het feestcomité Kampenhout 1969

Nuttig

OPROEP 102
De kinder- en Jongerentelefoon
zoekt stemmen en pennen.
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SENIOREN

SENIOREN

DE SAR WAS NIET
MET VAKANTIE !
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Wat al die voorstellen nu uiteindelijk geworden zijn ?
Dat lees je in een volgend nummer…
We houden u alvast op de hoogte ervan !

De seniorenadviesraad (SAR) van onze gemeente –
SenioKa – was dit jaar niet met vakantie !!!

SENIOREN DANSNAMIDDAG

In het seniorenbehoefteonderzoek dat vorig jaar verricht werd vroegen we aan 400 senioren ondermeer
wat zij als doelstelling en als werking van de nieuwe
seniorenadviesraad in onze gemeente zagen.

De seniorenraad en het gemeentebestuur organiseren op 19 oktober 2009 de eerste dansnamiddag voor
senioren. Vanaf dan zal er elke 3de maandag van de
maand een dansnamiddag doorgaan van 13u30 tot
18u in de zaal van Den Ast.

De antwoorden op deze vraag waren zeer gevarieerd,
maar de top 4 was erg duidelijk :
1. zij moet waken over het gemeentelijk seniorenbeleid,
2. zij moet nuttige informatie en kennis ter beschikking stellen,
3. zij moet ook ondersteuning kunnen bieden aan
senioren als zij problemen hebben,
4. en zij kan tenslotte ook bijeenkomsten organiseren voor senioren.
Om dit concreet in te vullen, werden in de voorbije
maand april vier werkgroepen samengesteld die
ieder een aantal thema’s uit dit behoefteonderzoek
nader zouden bekijken :
1. “Buurt en mobiliteit” waar de thema’s wonen,
mobiliteit en veiligheid aan bod komen.
2. “Maatschappelijke participatie” : openbare diensten, communicatie en beleid.
3. “Welbevinden” die sport en cultuur onder hun
hoede nemen.
4. “Hulpverlening en zorg” met gezondheid als voornaamste leidraad.
En dit werk hebben zij gedurende de voorbije vakantiemaanden tijdens een aantal werkvergaderingen
grondig gedaan : vakantie moest dus even wachten…
want gepland was immers dat het opstellen van een
voorstel van seniorenbeleidsplan tegen eind september zou afgerond zijn.
Zo geschiede…
Dit voorstel wordt nu eerstdaags aan de gemeentelijke overheid voorgesteld en samen besproken om zo
te kunnen komen tot een aanvaard ‘Sociaal seniorenbeleidsplan voor en van de gemeente Kampenhout’.

Alle senioren zijn welkom om mee te genieten, plezier
te maken en uiteraard te dansen. De DJ zorgt voor de
muziek en ambiance.
Gratis inkom!!!
Info: dienst Welzijn
☎: 016/65 99 34

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN
Senioka opteert voor een activiteitenkalender voor
senioren en doet hiermee een oproep naar de verenigingen. Verenigingen die activiteiten organiseren speciaal naar 55+ers gericht, kunnen dit doorgeven aan
de dienst welzijn of Senioka.
Zo kan u meewerken aan de seniorenkalender.
Dienst Welzijn:
☎: 016/65 99 34
@: Welzijn@kampenhout.be of
		 senioka@kampenhout.be

MELDPUNT OUDEREN(BE)MISHANDELING
Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(ge)handeling of
vermoedens heeft van zo’n situatie kan terecht bij het
Vlaamse Meldpunt Oudermishandeling.
Het Vlaamse Meldpunt bied ouderen een luisterend
oor en indien gewenst samen naar een geschikte oplossing te zoeken.
Info: www.meldpuntouderenmishandeling.be
☎: 078 15 15 70
@: meldpuntomb@skynet.be

OPENBARE WERKEN

De inwoners van het Duistbos te Berg kunnen er niet mee
lachen. De verbindingswegen met de gemeente Steenokkerzeel zijn afgesloten voor alle autoverkeer. Het betreft
een proefopstelling die nog blijft staan tot 15 oktober 2009.
Wij willen hierbij benadrukken dat het gaat om een éénzijdige beslissing van de gemeente Steenokkerzeel en dat het
gemeentebestuur van Kampenhout helemaal niet akkoord
gaat met deze beslissing.
Wij hebben over deze proefopstelling al heel wat terechte
klachten en opmerkingen mogen ontvangen. Aangezien
het echter om een beslissing van de gemeente Steenokkerzeel gaat en enkel de inwoners van Steenokkerzeel een
evaluatieformulier hebben ontvangen, vragen wij u om uw
klachten, opmerkingen en bedenkingen te richten aan het
college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Steenokkerzeel, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel en een kopie van
uw schrijven aan ons te
bezorgen.
Vanuit uw bedenkingen
wenst het bestuur van
Kampenhout op een constructieve wijze nogmaals deze problematiek verder aan te
kaarten bij de gemeente Steenokkerzeel waarbij de leefbaarheid voor de inwoners van het Duistbos voorop staat.

Aanleg van busstroken en rioleringswerken
De werken aan de busbanen worden een vertrouwd zicht
binnen onze gemeente. De eerste twee fases zijn bijna afgerond. In de loop van de maand september wordt er gestart
met de uitvoering van de volgende fases:
Fase 2 : Van Hubert Tobbackstraat-Hutstraat
tot aan Hutteweg
Fase 5 : Van Warandestraat-Van Bellinghenlaan
tot Kerkstraat-Tiendeschuurstraat
Het verkeer op de Haachtsesteenweg zal steeds in beide
richtingen mogelijk zijn.
Tijdens fase 2, die loopt van het kruispunt van de Hubert
Tobbackstraat tot net voor de Hutteweg, met een lengte van
270 m, worden de Hubert Tobbackstraat en de Hutstraat afgesloten. Het lokale verkeer wordt omgeleid via de Rubenslaan en de Dorpelstraat. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst aan de Rubenslaan en de Hutteweg.

Tijdens fase 5, die loopt van het kruispunt van de Warandestraat tot net voor de Kerkstraat, met een lengte van 490
m, worden de Warandestraat, de Van Bellinghenlaan, de
Frederik Wouterslaan afgesloten. Het lokale verkeer wordt
omgeleid via de Stationsstraat, de Van Beethovenlaan en de
Roodkloosterlaan naar de Haachtsesteenweg. Er worden
tijdelijke verkeerslichten geplaatst aan de Kerkstraat en de
Tiendeschuurstraat.

Meldpunt gewestwegen
Onze gemeente wordt doorkruist door een aantal gewestwegen zoals de Leuvense-, Mechelse- en Haachtsesteenweg. Als inwoner bent u goed geplaatst om eventuele gebreken aan de weginfrastructuur vast te stellen.
Indien er een potentieel gevaarlijke verkeerssituatie is die
een dringende tussenkomst vereist of indien er iets schort
aan de staat van de weg, dan kan u dit via www.meldpuntwegen.be signaleren. Uw melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder.
Wat kunt u melden?
Gebreken aan de toestand van de weg (gaten, verzakkingen, ophopingen, scheuren, ...), hindernissen op de weg
(glasresten, zwerfvuil, ...) en problemen met signalisatie
(verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten, ...).
Knelpunten op fietspaden kunnen gemeld worden via het
‘meldpunt fietspaden’.
Hoe gaat het in zijn werk?
De melding gebeurt in vier eenvoudige stappen en neemt
slechts enkele minuten in beslag. Via de navigatieknop rechts
onderaan maakt u de overgang naar een volgende stap.
Wat gebeurt er met mijn melding?
Zodra uw melding is geregistreerd, ontvangt u een bericht.
De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder/contactpersoon gestuurd. Deze zal uw melding behandelen en het gesignaleerde probleem zo spoedig mogelijk
onderzoeken en/of oplossen. Het uiteindelijke resultaat
wordt u meegedeeld.
Kan bellen ook?
Bent u niet zo’n computerfanaat? Geen probleem, naast
het nieuwe meldpunt wegen blijft immers ook de Vlaamse
wegentelefoon via het nummer 0800/122.66 bereikbaar.
Buiten de kantooruren kunt u een boodschap inspreken op
een antwoordapparaat.
Technische dienst
☎: 016/65 99 05
@: technischedienst@kampenhout.be

OPENBARE WERKEN

Afsluiten straten in Duistbos!
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jeugd

SPEELPLEIN ZOMER IN ’T GROBBELTJE
Het was een lekker warme en zonnige zomer op het gemeentelijk speelplein. Na de grote verhuis naar de pastorij
en Chirolokalen van Relst konden de kindjes naar hartenlust
spelen, lachen en genieten.

Veel groetjes
van de animatoren
en de jeugddienst.

De animatoren veranderden in zeemeerminnen, tovenaars
en zelfs wilde dieren. Ook de kinderen gingen naar huis met
een geschminkte snoet, eigen knutselwerkje of armbandjes.

Jeugd
BURGERZAKEN

Samen verkenden we de nieuwe speeltuin in Hofstade,
trokken we naar het park van Relst of zelfs een heus bosspel
kon voor de grote Grobbelaars niet ontbreken.
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Volgend jaar staan we weer allemaal klaar voor een spetterende zomer op het Grobbeltje, hopelijk ben jij er dan ook
weer bij!

Kinderhappening 2009
Vrijdag 6 november 2009
Bartje & familie! - De enige kindershow met 3BV’s!
Stoffel Bollu, Sofie Mora en Christophe Stienlet bezorgen je een spetterende show met spel, zang en héél veel humor.
Bas is de presentator vol glitter & glamour, Babbet is een sprotieve babe en
Bartje is onze bekende rebel. Samen zorgen ze voor dolle pret voor iedereen.
Bij iedere show zijn er ook prijzen te winnen ter waarde van 1000 euro!
Inschrijven is verplicht, gelieve het inschrijvingsformulier
terug te bezorgen aan de Jeugddienst (Sporthal Kampenhout,
Zeypestraat 26). Deuren: 13.45u - Einde: ong. 16.15u

Inschrijvingsformulier
Naam:........................................................................... Voornaam:�����������������������������������������������������������������������������
Adres:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1910 KAMPENHOUT

Klas:.................................................................................. School:�����������������������������������������������������������������������������
Leeftijd������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Schrijft zich in voor de kinderhappening op 6 november 2009 in de sporthal van Kampenhout ( Zeypestraat 26,
1910 Kampenhout) van 14.00u tot 16.30. Inschrijven kan tot 2/11/2009. Ouders mogen de show bijwonen !!
Inschrijven kan ook via www.kampenhout.be/jeugd

jeugd

HERFSTVAKANTIE

Kostprijs ?

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

Oudste
kind
Tweede
kind
Vanaf het
3de kind

Wanneer?
Wij vangen jullie op van 7.30 u tot 18.00u op volgende
dagen:
Van dinsdag 3 november tot en met vrijdag 6 november
2009.
Opvang van 7.30 u tot 18.00 u, begeleide activiteiten van
8.30u tot 16.00u
Opgelet maandag 2 november is er geen opvang!!!

Kinderen wonend
in Kampenhout
€ 3,5/halve dag
of € 7/dag
€ 2,5/halve dag
of € 5/dag
€ 1,5/halve dag
of € 3/dag

Kinderen niet-wonend in
Kampenhout
€ 5/halve dag
of € 10/dag
€ 4/halve dag
of € 8/dag
€ 3/halve dag
of € 6/dag

Wie?
Max. 50 kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Inschrijven ?
Inschrijven kan uitsluitend op volgende momenten:
Dinsdag 13 oktober van 17.00 tot 20.00
Dinsdag 20 oktober van 17.00 tot 20.00
Inschrijven kan enkel en alleen op de jeugddienst op
voormelde dagen. (Zeypestraat 26, Kampenhout).
De ingeschreven dagen zullen worden gefactureerd.
Inschrijven na voormelde data is niet meer mogelijk!!!

Waar?
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout

Betaling ?
Na de inschrijving ontvangt u een factuur.

Neemt deel aan de activiteiten van Be oké op volgende data
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3 november
4 november
5 november
6 november






voormiddag
voormiddag
voormiddag
voormiddag






namiddag
namiddag
namiddag
namiddag






hele dag
hele dag
hele dag
hele dag

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

Mijn zoon/ dochter: .................................................................. Geboortedatum:.................................................
Naam ouders: . ......................................................................... Telefoon/gsm:.....................................................
Adres (facturatie) . .................................................................... Email:.................................................................
. ...............................................................................................................................................

jeugd

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

onderwijs

Gemeentescholen actief
Lagere school
Het Klimtouw
Een schooluitstap op het
einde van het schooljaar
is onvergetelijk.
Met de hele school gingen
we naar Paradisio.

onderwijs

Lagere school en Kleuterschool De Toverberg
Traditioneel eindigden we het schooljaar met een
feest. Omdat er werken aan de sporthal gebeuren,
was het vanzelfsprekend dat ons feest zou gebeuren
op de WERF. Met
de hulp van onze
BOB De Bouwers
zal alles wel in
orde komen.
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VOLGENDE INSTAPDATA VOOR DE KLEUTERS:
Maandag 9 november 2009
Maandag 4 januari 2010
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 :
Het Klimtouw:
Halloweenbrunch op zondag 25 oktober 2009.
De Toverberg :
Kerstmarkt op zaterdag 12 december 2009.

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

☎

milieu

Met streekeigen bomen en struiken sluit je tuin als het ware
naadloos aan op het landschap in je streek. Vogels, vlinders,
egels e.d. hoeven dan geen bocht te maken om je tuin heen.
Zelf heb je echter ook baat bij streekeigen groen i.p.v. uitheems (sier)groen, al was het maar omdat het goedkoper
is. Bovendien groeit het niet alleen sneller maar gaat het
ook langer mee. Het is immers beter aangepast aan ons klimaat en beter bestand tegen ziekten en plagen. Maar veel
mensen zijn het echte landleven inmiddels zo ontgroeid, dat
ze niet meer weten wat hier van nature thuishoort.
De lijst met bomen en struiken die aan te raden zijn in onze
streken is te verkrijgen op de milieudienst of op de website
www.kampenhout.be > groen en natuur.

OOK SPUITBUSSEN VAN VOEDINGSMIDDELEN EN COSMETICA HOREN THUIS
IN DE PMD-ZAK.
Wat mag?
Concreet kunnen alle lege spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica mee met het PMD. Dus spuitbussen van
slagroom, haarlak, scheerschuim, deodorant en dergelijke
mag u in uw PMD-zak stoppen net als de andere metalen
verpakkingen. Zoals voor alle verpakkingen, is het van belang dat de spuitbussen leeg zijn.
Wat mag niet?
Alle andere spuitbussen van bijvoorbeeld verf, insecticiden,
pesticiden, ontvetters, metaalpoets, … zijn KGA en horen
dus niet thuis in de blauwe zak. Deze spuitbussen brengt u
naar het container- of recyclagepark, waar de verantwoordelijke u verder zal helpen. Spuitbussen die niet volledig
leeg zijn, horen evenmin in de PMD-zak. Van spuitbus tot…
De ingezamelde spuitbussen worden in het
PMD-sorteercentrum samen met de andere
metalen verpakkingen uit de PMD-stroom gehaald en naar recyclagebedrijven afgevoerd.
Daar worden ze hersmolten om te verwerken
tot nieuwe producten: een barbecue, een fiets,
een wagen, … Klaar voor de PMD-zak.
Lege spuitbussen van voeding en cosmetica > PMD
Andere spuitbussen of niet-lege spuitbussen > GÉÉN PMD

VEILIG EN VOORDELIG ONDERWEG?
Bestuurders die rijden met een auto met de juiste bandenspanning:

- besparen geld: ze verbruiken minder brandstof, moeten
minder vaak hun banden vervangen;
- rijden veiliger: de auto heeft een kortere remafstand, een
betere grip op het wegdek, reageren beter op de stuurbewegingen van de chauffeur en verkleint de kans op klapband;
- zijn milieuvriendelijker: de autobanden hebben een betere rolweerstand. De auto verbruikt hierdoor minder brandstof en dat betekent dan weer een lagere CO2-uitstoot;
- slijten minder snel: banden die te hard of te zacht zijn opgepompt, verslijten sneller en moeten sneller vervangen
worden.
Met een correcte bandenspanning bespaar u per jaar gemiddeld 1 tankbeurt uit. Controleer regelmatig de bandenspanning van uw auto. Voor meer informatie, neem een
kijkje op www.ecospanning.be.

KLIMAATWIJKEN
Wacht niet op mirakels om energie te besparen!
8% energie besparen: durf jij de weddenschap aan?
We zijn op zoek naar wijken, gezinnen, verenigingen, groepen, … en energiemeesters die willen deelnemen aan de
actie ‘Klimaatwijken’. Door deel te nemen win je driemaal:
je bespaart energie en dus centen, je maakt kans op een
prijs en je maakt vooral ook werk van een beter klimaat voor
ons allemaal.
Schrijf je in voor 9 oktober 2009 op de milieudienst – milieudienst@kampenhout.be.
Meer informatie bij de – Duurzaamheidsambtenaar –
016/65.99.08 – sophie.poidevin@kampenhout.vera.be

PLAK EEN ANTIRECLAMESTICKER
OP UW BRIEVENBUS
Met een antireclamesticker op je brievenbus kan je veel
ongewenst papierafval voorkomen. Met een nee-neesticker weiger je zowel ongeadresseerd reclamedrukwerk
als advertentie- en informatiebladen. Met een nee-jasticker weiger je enkel ongeadresseerd reclamedrukwerk.
Deze stickers zijn gratis te verkrijgen aan de infobalie bij de
milieudienst.
Om geen geadresseerd reclamedrukwerk meer te ontvangen, kan je je naam op de ‘Robinsonlijst’ laten zetten via de
volgend link: http://www.robinsonlist.be/index_nl.htm
Door u in te schrijven op de Robinson-lijst, geeft u aan de
bedrijven te kennen dat u geen reclame op naam meer
wenst te ontvangen van geen enkel bedrijf dat lid is van het
Belgisch Direct Marketing Verbond.

MILIEU

STREEKEIGEN BOMEN EN STRUIKEN
IN JE TUIN
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OCMW

INFOAVOND

PROEF JE SPORT

Erfenis, schenkingen, successierechten, duolegaat…
Bij een overlijden, word je geconfronteerd met tal van financiële, juridische en fiscale aspecten bij de afhandeling van
de nalatenschap.

De sportdienst heeft een nieuwe sportgids! Hierin vind je
alle informatie over de sportverenigingen die in september
de deuren openzetten om niet- leden gratis te laten proeven
van een sport. Er is voor ieder wat wils, een aanbod voor
klein en groot.

Om je wat wegwijs te maken in deze materie, organiseert
OCMW Kampenhout een info-avond, waarbij tal van begrippen op een helde manier uitgelegd zullen worden.

OCMW

Op dinsdag 6 oktober 2009 bent u om 18u45 welkom in de
Glazen Zaal van het OCMW (Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout).
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STOEMPDAG voor kerstpakketten

Wil je sporten bij een sportvereniging, aarzel dan niet, ze
staan voor je klaar!
De nieuwe sportgids geeft eveneens een overzicht van alle
activiteiten en organisaties van de sportdienst en andere
praktische informatie.
Een overzicht van alle sportverenigingen met een werking
in Kampenhout, vind je terug op de gemeentelijke website
en in de vorige sportgids (ook op website).

De OCMW-Raadsleden van Kampenhout organiseren op
zaterdag 12 december 2009 een stoempdag. Vanaf 18u.00
kan u in de zaal van OCMW Kampenhout genieten van
echte Vlaamse boerenkost: prei- of wortelstoemp met een
heerlijke worst of een stuk spek

SCHOLENVELDLOOP

Het initiatief onstond enkele jaren geleden. Huidig OCMWvoorzitter Danielle Van Meldert behoudt deze actie: “De
opbrengst van de stoempdag gaat integraal naar de sociale
dienst van OCMW Kampenhout. Zo kunnen heel wat mensen die het moeilijk hebben, genieten van een mand vol lekkernijen.”

Als eerste lopen de benjamins van het eerste leerjaar hun
eerste scholenveldloop. Zij bijten de spits af om 9u30 en
geven daarna de fakkel door aan het tweede leerjaar. Vervolgens zijn in de voormiddag het derde en vierde leerjaar
aan de beurt.

STOEMPDAG
Zaterdag 12 december 2009, vanaf 18u.00
OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
Kaarten te verkrijgen bij de OCMW-raadsleden
of bij het onthaal van OCMW Kampenhout

Op dinsdag 22 september 2009 doen alle scholieren van de
lagere scholen van Kampenhout mee aan de scholenveldloop. Dit sportief gebeuren vindt plaats aan de sporthal van
Kampenhout, Zeypestraat 26.

De namiddag wordt op gang getrokken door het vijfde leerjaar om 13u30, onmiddellijk gevolgd door het zesde leerjaar
om 14u15. Zij zijn de afsluiters van de dag.
Het is een dag waarop er alleen maar winnaars zullen zijn,
aangemoedigd door alle aanwezigen. Kom gerust eens
langs. Alle Supporters zijn welkom!
1 ste leerjaar:
2de leerjaar:
3de leerjaar:
4de leerjaar:
5de leerjaar:
6de leerjaar:

09u30
10u15
11u00
11u45
13u30
14u15

sport

Tijdens de zomervakantie werden naar jaarlijkse
gewoonten weer enkele
sportweken
georganiseerd door de sportdienst.
Tijdens de drie weken voor
kinderen tussen 6 en 12
jaar, mochten we telkens
ongeveer 80 kinderen
ontvangen. De jongeren

(12 – 16 jaar) waren dit jaar met 30. Nieuw was de kleutersportweek. Meteen een schot in de roos! 66 spelende en
sportende kleuters sloten de zomervakantie af!
Ina Menten, sportfunctionaris, bedankt alle monitoren die
de kinderen, jongeren en kleuters ongelooflijke weken
bezorgden. Zonder hun inzet en engagement zouden de
sportweken niet mogelijk zijn. BEDANKT!
We maken nu reeds een afspraak tijdens de paasvakantie
of de volgende zomervakantie!

KLEUTERHAPPENING
Op 28 oktober 2009 organiseert Sportregio Noord met de
medewerking van sportdienst Kampenhout een kleuternamiddag! Bewegen en spelen op maat van de allerkleinsten
is de boodschap. Alle kleuters tussen 3 en 6 jaar zijn welkom in Sporthal De Waterleest in Zemst tussen 14u00 en
17u00.

TURNEN 55+
Voor al wie 55- plusser is en graag beweegt! Elke maandag wordt er van 14u00 tot 15u00 gesport o.l.v een kinesist,
aangepast aan ieders niveau! Iedereen is van harte welkom
in de sporthal van Kampenhout, Zeypestraat 26. Voor meer
informatie; Agnes Beeckmans geeft graag wat meer uitleg!
(Agnes Beeckmans, Kampenhoutsebaan 47, 1910 Kampenhout, 016/65 50 04).

GEZINSFIETSTOCHT 4 JULI 2009
Verschillende verenigingen (WTC Relst, Pasar, De gezinsbond, Landelijke gilde Berg, en het Parkcomité) staken de
handen bij elkaar en organiseerden met
steun van de
sportdienst,
haar 5de gezinsfietstocht.
Het werd een
sportieve start
van de zomervakantie met de zon aan de hemel. Fietsers,
klein en groot fietsten langs een parcours van 20 km langs
rustige wegen in Kampenhout. Na een korte tussenstop in
Het Klimtouw, reden de fietsen in een rechte lijn naar het
Park van Relst voor een ware fietshappening. De deelnemers konden zich uitleven op de gekke fietsen, op het fietsenparcours en een ritje wagen in een heuse ligfiets. Aan
de verschillende standen kon men fietsinformatie bekomen. Een gemeende dank u wel aan alle deelnemers en
medewerkers!

EINDEJAARSJOGGING
Het is nog veraf, maar stip alvast aan in je agenda:
20ste eindejaarsjogging ten voordele van Ons Tehuis
Brabant op zondag 20 december 2009.
Start en finish: Sportcentrum Kampenhout:
Zeypestraat 26 – 1910 Kampenhout.
Afstand 		Vertrek
600 m
14u00
1 mijl
14u15
5,5 km
15u00
11 km
15u00
Meer info en inschrijvingen binnenkort op www.joka.org
Sportdienst - Zeypestraat 26 - ☎: 016/99 65 75
@: Sportdienst@kampenhout.be

SPORT

SPORTWEKEN
ZOMER 2009
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politie

FIETSERS BRENGEN ZICHZELF IN GEVAAR
Sedert april 2009 is de aanleg van de busbanen langsheen
de Haachtsesteenweg te Kampenhout een feit.
Ingevolge deze wegenwerken zijn de fietspaden niet bruikbaar. Voor de fietsers is er een gesignaleerde omleiding
voorzien.
Vele fietsers blijven echter de Haachtsesteenweg volgen ter
hoogte van de wegeniswerken, waardoor zij zichzelf in gevaar brengen en het andere verkeer hinderen.
Er wordt met aandrang gevraagd aan de rijwielgebruikers
om de opgelegde omlegging te gebruiken.
De politie zal bij vaststelling van overtredingen repressief
optreden.

POLITIE

TIPS OM WINKELDIEFSTALLEN TE VOORKOMEN
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Winkeldiefstal is een van de meest
voorkomende misdrijven. Jaarlijks
kost het ons veel geld.
Ons? Kunt u zich afvragen, maar ik
heb toch geen winkel?
Bij het vaststellen van de marges
die de winkelier op zijn producten
heeft, wordt rekening gehouden met het verlies dat de winkelier lijdt door diefstallen.
U ziet, uiteindelijk betalen wij allemaal het gelag.
De winkeliers proberen door beveiliging en het inzetten van
extra personeel van alles te doen om winkeldiefstal te voorkomen.
U kunt hen daarbij helpen:
Als u ziet dat iemand iets wegneemt in een winkel, waarschuw dan de winkelier op een manier dat de winkeldief
niets merkt. Doe niet net of u niets gezien hebt, omdat u
zich er niet mee wil bemoeien. Uw handelswijze wordt zeer
op prijs gesteld en bovendien houdt u er zelf een goed gevoel aan over.
Enkele preventietips voor de winkeliers
• Laat cliënteel duidelijk merken dat de zaak beveiligd is.
• Laat de klant merken dat u hem gezien heeft.
• Geef duidelijke informatie over de beveiliging en consequenties bij het overtreden van de huisregels.
• Zorg dat uw personeel op
de hoogte is van hun rechten en plichten. Leid hen
op in diefstalpreventie.

• Wees dubbel op uw hoede als het erg druk is in uw zaak.
Vooral dan proberen sommige mensen met minder goede bedoelingen wel eens vals geld uit te geven of iets mee
te graaien.
• Zorg voor een goede beveiliging van de artikelen zelf.
• Bewaar het overzicht op uw zaak.
• 1 in- en uitgang volstaat. Voorzie hier detectiepoorten die
reageren op de labels aan de artikels.
• Zorg ervoor dat de kassa onbereikbaar is voor klanten
en u van achter de kassa een goed overzicht op de zaak
heeft
Mocht u toch nog slachtoffer van winkeldiefstal worden,
neem dan volgende raadgevingen in acht:
• Zorg ervoor dat u op voorhand beschikt over een afhandelingsprocedure.
• Betrapping kan bij het voorbijgaan van of aan de kassa.
• Spreek de verdachte klant aan met meerdere personen.
• U mag de klant vragen of hij niet vergeten is het artikel te
betalen. U kan hem ook vragen het artikel vrijwillig terug
te geven.
• Tracht een vrijwillige medewerking te bekomen.
Blijf kalm. Doe aan agressiebeheersing.
Verwittig de politie!

VOSSENSCHADE
We dringen er op aan dat mensen die weet hebben van vossenschade dit bij de gemeente melden:
Zeker vermelden:
• welke schade
• wanneer
• adres
U mag dit melden aan het wijkkantoor van de politie Kampenhout, per mail met vermelding van uw contactgegevens
op politie@kampenhout.be. Of telefonisch: 016/31 48 40

AANGIFTE ALARMSYSTEEM
Door het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 betreffende
de alarmsystemen werd de aangifte van een alarmsysteem
aan de lokale politie afgeschaft en moet de gebruiker zijn
alarmsysteem registreren via het meldpunt alarmsystemen.

wonen

Door wie?
De gebruiker van een alarmsysteem die niet aangesloten is
bij een alarmcentrale moet zelf zijn alarmsysteem registreren bij het meldpunt alarmsystemen door gebruik te maken
van zijn e-idkaart (of token).
De gebruiker die zijn alarmsysteem heeft aangesloten op
een alarmcentrale hoeft normaal gesproken niets te doen.
De alarmcentrale zou voor hun klanten het systeem in het
meldpunt alarmsystemen moeten registreren.
Wanneer?
De officiële startdatum van het meldpunt is 1 september
2009. Er is een overgangsperiode voorzien van 6 maanden, tegen 01 maart 2010 moeten alle in België geplaatste
alarmsystemen geregistreerd zijn in het meldpunt. Sinds 03
augustus 2009 is de toepassing ‘meldpunt alarmsystemen’
al online gezet op de website www.policeonweb.be en kunnen personen waarvan het systeem niet is aangesloten bij
een meldkamer een aangifte den. Dit vereist echter wel het
gebruik van een e-idkaart of token.
Voorlopig hebben de politiediensten nog geen rechtstreekse
inzage in het meldpunt alarmsystemen, gezien dit eerst met
de gegevens zal moeten gevoed worden.
Hoe sneller er voldoende aangiften gebeuren, hoe eerder
het systeem door de politiediensten zal kunnen worden gebruikt, met een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening tot gevolg.
KASTZE
Dienst Slachtofferzorg en Preventie
☎: 02/759 78 72
@: e-mail: slob.kaste@live.be

LEVENSLANG THUIS BLIJVEN WONEN, HET KAN
Het overkomt iedereen wel dat zijn woning niet meer aangepast is aan de behoeften van zijn lichaam. De woning aanpassen aan de nieuwe behoeften zoals met een rolstoel door
de deur geraken, de trap naar boven nemen, alleen naar de
WC gaan zijn zaken dat we allemaal graag alleen blijven
doen. Om deze aanpassingen goed voor te bereiden biedt de
provincie gratis advies van het toegankelijkheidsbureau aan
tot eind december 2009. Een medewerker komt na afspraak
bij jullie thuis en bekijkt welke aanpassingen de woning nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Om
de werken uit te voeren geeft de provincie Vlaams-Brabant
en het Vlaamse Gewest premies om de grotere werkzaamheden te betalen. Deze tussenkomst kan oplopen tot 75%
van de uitgevoerde werken. Als je kandidaat bent voor zo’n
gratis doorlichting van je woning om thuis te blijven wonen
neem je afspraak bij het toegankelijksheidsbureau:
Contactpersoon: Kathleen Smolders 0478 / 368 707 of via
e-mail kathleen.smolders@toegankelijkheidsbureau.be.
Meer info over de organisatie vind je op www.toegankelijkheidsbureau.be
INFONAMIDDAG aanpasbaar wonen
Dinsdag 27 oktober 2009 om 13.30 uur organiseert
de gemeente een informatienamiddag over dit onderwerp. Mevrouw Kathleen Smolders van het Toegankelijkheidsbureau vzw komt de belangrijkste aandachtspunten in de woning toelichten. De heer Dirk
Van Doorslaert van de dienst Wonen van de provincie
Vlaams-Brabant komt toelichten welke premies je hiervoor allemaal kunt aanvragen. Iedereen die zijn woning
wenst aan te passen voor zijn oude dag is welkom op
deze namiddag. De plaats van afspraak is de raadszaal
van het gemeentehuis.
Meer info over de infonamiddag vind je bij de woonconsulent op 0492 58 00 31 of woonloket@kampenhout.be

INSCHRIJVINGEN SOCIALE WONINGEN.
Vanaf 1 september 2009 gaat de medewerker van het woonloket de inwoners van Kampenhout begeleiden voor de inschrijving bij Sociale huurwoningen. Het woonloket is gehuisvest op de dienst Stedenbouw, Frederik Wouterslaan 8
in Kampenhout. De openingsuren van het loket zijn dinsdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur en
vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor andere tijdstippen
kan u steeds een afspraak vragen via 0492 58 00 31 of woonloket@kampenhout.be

wonen

Wat?
Het meldpunt alarmsystemen is een gegevensbank beheert door de FOD Binnenlandse zaken die gegevens bevat
in verband met alarmsystemen.
De gegevens die de gebruiker invoert worden in deze databank opgeslagen en zullen toegankelijk zijn voor de politiediensten.
Dit heeft tot doel de administratieve last voor de gebruiker te
verminderen (vroeger aangifte op politiebureel), en gelijktijdig de politiediensten voorkennis te bieden over de aard van
het risico (particulier, handelszaak, juwelier, aanwezigheid
kunstwerken of grote waarden,.....) , wat belangrijk is bij een
mogelijke interventie ter plaatse.

23

Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentediensten, Politie, Onderwijs & OCMW I
Verantwoordelijke uitgever: college van Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: Drukkerij Artoos I Teksten
volgende editie: Te bezorgen vóór 03/11/2009. Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16,

 : 016 65 99 34 - 6: 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.be
1910 KAMPENHOUT ☎

