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De winterellende ligt achter de rug en de eerste lentebloemen verwelkomen een nieuwe periode. Doorblader
onze Gemeenteberichten en u zult opmerken dat het
aanbod aansluit bij het nieuwe seizoen. Lente betekent
tuinieren. U wilt een cursus Kringlooptuinieren volgen?
Wellicht is het gratis cursuspakket van Interza iets voor u.
We feliciteren uiteraard alle vrijwilligers die deelnamen
aan de zwerfvuilactie. Hun belangeloze inzet moet elke
Kampenhoutenaar inspireren om bewust om te gaan met
de netheid van onze leefomgeving. Kunnen wij ons woongebied ook als Vlaanderen vakantieland beleven? Vast
wel ! Grasduin even in het gevarieerde toeristische
aanbod . U vindt alvast voldoende tips voor een fijne
uitstap dicht bij huis.
Het sportieve aanbod biedt u voldoende uitdagingen voor alle leeftijdscategorieën. In gezinsverband fietsen langs mooie plekjes is bovendien
een buitenkans om vriendschapsverbanden met
buren en kennissen aan te halen. En waarom niet
met de fiets naar de winkel? De gemeente dankt
alle handelaars die het initiatief “ Met Belgerinkel
naar de winkel “ ondersteunen. Samen dringen we
op een eenvoudige manier het autoverkeer in onze
gemeente terug.
De jeugdraad roept jonge en dynamische Kampenhoutenaren op om massaal in te tekenen voor de kindergemeenteraadsverkiezingen. In de kindergemeenteraad
leren onze jongeren bewust rond te kijken in hun gemeente. Ze oefenen om meningen te formuleren en om
te luisteren naar mekaars standpunten.
Ook de culturele uitstraling van onze gemeente komt
aan bod in deze editie. Kampenhout promoot in de eerste plaats kunstenaars van eigen bodem. We ontvangen
u graag in de Glazen zaal van het OCMW om van het werk
van 7 Kampenhoutse kunstenaars te genieten.
Het gemeentebestuur leeft oprecht mee in de rouw van
inwoners die een geliefd persoon verloren , het deelt in
de vreugde van jonggehuwden en van de huwelijksjubilarissen. Ook een welgemeende proficiat aan alle gezinnen
die een kindje mochten verwelkomen.

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

OP REIS IN DE GROTE VAKANTIE ?
Vergeet niet uw identiteitsdocumenten op geldigheid
te controleren ! Voor elk vertrek naar het buitenland,
informeer u over de vereiste reisdocumenten. Deze informatie vindt u in uw reisbureau of op de website van
Buitenlandse Zaken: http://www.diplomatie.be.
Identiteitsdocumenten voor volwassenen en kinderen
ouder dan 12 jaar - Reist u buiten Europa? Dan moet u,
in de meeste gevallen, een reispaspoort hebben. Binnen
Europa hebt u voldoende aan uw identiteitskaart (plastieken kaart).Let wel: als u een geldig reispaspoort hebt
kan u daarmee ook binnen Europa reizen !
Alle identiteitsdocumenten (zowel identiteitskaart als
reispaspoort) moeten nog geldig zijn als u reist. Voor
sommige landen moeten de documenten langer geldig
zijn dan de datum van terugkeer (dit kan u controleren op
de site: www.diplomatie.be).
Aanmaaktermijn voor een identiteitskaart: 3-4 weken
Reispaspoort (boekje): ongeveer 10 dagen.
Meebrengen: Identiteitskaart - 2 kleurenpasfoto’s (witte
achtergrond, vooraanzicht, aangezicht centraal en van goede kwaliteit) - Vorig reispaspoort. Beide reisdocumenten zijn
ook in spoedprocedure te verkrijgen, maar deze procedures
brengen een aanzienlijke meerkost mee (zie prijslijst).
Identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12
jaar Reist u met uw kinderen jonger dan 12 jaar buiten Europa, dan moeten zij, in de meeste gevallen, een
reispaspoort hebben. Wanneer kinderen binnen Europa
reizen, moeten zij in het bezit te zijn van een kinderidentiteits-bewijs(kids-ID). Let wel: als zij een geldig reispaspoort hebben kunnen zij daarmee ook binnen Europa reizen ! De zogenaamde “witte kinderpasjes voor
het buitenland” kunnen niet meer worden afgeleverd. U
kan ze echter nog wel gebruiken zolang ze geldig zijn.
De uitreiking van de kids-ID gebeurt op vraag van diegene die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. Het document is maximaal 3 jaar geldig en moet niet vervangen
worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel
op de chip en kan aangepast worden door de gemeente
waarnaar het kind eventueel verhuist. De pasfoto zal,
net zoals bij de aanvraag van een gewone elektronische
identiteitskaart aan strenge eisen moeten voldoen : een
witte achtergrond, vooraanzicht, aangezicht centraal en
van goede kwaliteit. De kinderen moeten aanwezig zijn
bij de aanvraag van de kids-ID. Wij verzoeken u uitdrukkelijk dit elektronisch identiteitsdocument tijdig aan te
vragen, om niet voor verrassingen te staan.

Aanmaaktermijn kids-ID: 3-4 weken
Reispaspoort (boekje): ongeveer 10 dagen.
Meebrengen: Identiteitskaart - 2 kleurenpasfoto’s (witte
achtergrond, vooraanzicht, aangezicht centraal en van
goede kwaliteit) - Vorig reispaspoort
Beide reisdocumenten zijn ook in spoedprocedure te
verkrijgen, maar deze procedures brengen een aanzienlijke meerkost mee (zie prijslijst).
Opgelet !!! Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als
geldig identiteitsdocument. Om te weten in welke landen de Kids-ID aanvaard wordt als reisdocument, kan
u de tabel raadplegen die werd opgesteld door de FOD
Buitenlandse Zaken en die terug te vinden is op de website van het Rijksregister (FOD Binnenlandse Zaken) op
volgend adres: http://www.ibz.rrn.fgov.be.
In geval van verlies of diefstal van uw identiteitsdocumenten: neem zo snel mogelijk contact op met de
dienst bevolking-wij zoeken met u de gepaste oplossing.
Meer informatie via de bevolkingsdienst
☎: 016/65 99 44 – @: bevolking@kampenhout.be

Prijslijst identiteitsbewijzen sinds 1 april 2010
Electronische identiteitskaart volwassenen
en kinderen ouder dan 12 jaar
Gewoon:
€
Spoed(aflevering na 3 dagen) :
€
Spoed spoed(aflevering na 2 dagen):
€
Kids-ID kinderen jonger dan 12 jaar
Gewoon:
€
Spoed(aflevering na 3 dagen):
€
Spoed spoed(aflevering na 2 dagen):
€
Reispaspoort volwassenen
Gewoon:
€
Spoed(aflevering na 24u):
€
Reispaspoort kinderen jonger dan 18 jaar
Gewoon:
€
Spoed(aflevering na 24u):
€

15
135
210
3
106
170
78
247
41
210

Tips: Gaat de toelating tot bezoldigd
vervoer op uw rijbewijs vervallen ?
Hou er rekening mee dat de medische controles voor een
nieuwe toelating flink wat tijd in beslag kunnen nemen !
Maak op tijd een afspraak met het medisch centrum.
Medisch Centrum Leuven: Phillipssite 3/b001,
3000 Leuven, ☎: 016 31 89 11.

GEMEENTE

gemeente
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Burgerzaken

GEBOORTES

HUWELIJKEN

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Jan Merckx &
Marita Verhoeven

20/11/2009

Senne

Lizhen Xia

02/12/2009

Jessica

Bart Cappuyns &
Liesbet Aerts

09/12/2009

Wannes

Denis Verhoeven &
Katty Delecoeuillerie

11/12/2009

Lando

Kristof Maertens &
Jessica Ginsberg

16/12/2009

Fenna

Jürgen Cogghe &
Lieve Philippart

22/12/2009

David Vanderbist &
Karlien Van Rillaer

22/12/2009

Nelle

Cliff Van Lierde &
Ilse Van Wynsberghe

29/12/2009

Fleur

Jurgen Dewin &
Anja Fraeys

01/01/2010

Evelyne

Pieter-Jan Fonteyn &
Myriam Willemyns

03/01/2010

Jade

Jeremy Vankerpel &
Daisy Bosmans

07/01/2010

Rémi

Jurgen Mertens &
Dorien Stoefs

10/01/2010

Robbe

Marc De Turck &
Tinneke Van Roey

14/01/2010

Lily

Vladimir Vanderbist &
Vanessa Chanal

18/01/2010

Lennert

Vincent Iyamuremye &
Therese Mukamuhire

18/01/2010

Axel

Simon Galstyan &
Kristina Khangueldian

20/01/2010

Goharik

Peter Hellinckx &
Sarah Geeroms

21/01/2010

Sienna

Stijn Van Reusel &
Edith Bastiaens

24/01/2010

Tine

Ives Gypen &
Anik Bogaerts

28/01/2010

Maud

Jean-Marc Bogaerts &
Deborah Declercq

29/01/2010

Dimitri

Tim Buelens & Sigrid Bulens

19/02/2010

Tim Paredaens & Kim Elsen

20/02/2010

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(januari - maart)
Gouden
Roger Vanhooff & Hortensia Bliki
Joseph Van Steenweghen & Bertha Van Roy
Pierre Stas & Jeannine Roekens

Alec
Diamanten
Edouard Jespers & Mathilda Magits

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.*
Maria Vandereet

24/01/2010

Augustus Poedts

24/01/2010

Marie José Booghmans

24/01/2010

Gabriella Verbruggen

25/01/2010

Maria Peeters

31/01/2010

Jan Rillaerts

13/02/2010

Erik Cabuy

18/02/2010

Jos Somers

26/02/2010

Vanessa Przytula

17/03/2010

*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.

Op donderdag 18 maart 2010 organiseerde het gemeentebestuur een algemene infovergadering waarbij de
toekomstige werkzaamheden in woord en beeld werden
toegelicht. Wat u in Relst, Buken en Nederokkerzeel
mag verwachten is vergelijkbaar met het reeds gerealiseerde in Berg en Kampenhout. Niettemin krijgt elke
begraafplaats een aparte aanpak, rekening houdend
met de eigenheid op zich.
De voorziene werken omvatten ondermeer het verwijderen van graven waarvoor door de nabestaanden geen
grafbehoud werd aangevraagd, de verplaatsing van
graven teneinde tot een meer homogene structuur te
komen, de oprichting van nieuwe columbaria, de (her)
aanleg van urnenvelden en strooiweiden, de herinrichting van kinderperken, aanleg groenvoorzieningen, …
De saneringswerken in Relst vatten aan begin april
2010, vanaf de tweede helft van mei volgt Buken en vervolgens Nederokkerzeel (net voor of na het bouwverlof).
Het is de bedoeling na sanering onmiddellijk met de heraanleg en verfraaiing te beginnen. Wij hopen dat alles
volgens schema verloopt en dat de aannemers elkaar
snel kunnen opvolgen. Het streefdoel is tegen Allerheiligen 2010 het gros van de werken uitgevoerd te hebben.
Tijdens de saneringswerken zijn de begraafplaatsen
niet toegankelijk voor het publiek tijdens de weekdagen.
Wij trachten in de mate van het mogelijke de kerkhoven
te kunnen openstellen tijdens het weekend. Uitvaartplechtigheden kunnen sowieso doorgaan. De aannemers worden dan verplicht de werken stil te leggen.
Uitvoeren van werkzaamheden aan een begraafplaats
is een delicate aangelegenheid. Wij danken de nabestaanden en de bevolking voor hun begripvolle houding.
Indien u enige vraag heeft, wat dan ook, of u wenst inzage in de plannen aarzel niet om contact op te nemen.
Bijkomende info: Departement Burgerzaken/
begraafplaatsen – gemeentehuis/gelijkvloers
☎: 016/65 99 31 - @: begraafplaatsen@kampenhout.be

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2010
Wat ? Sinds 1 januari 2010 is er een nieuwe periode
voor de aanvraag voor een verwarmingstoelage gestart.
Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie,
verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan
u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage
situeert zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk
van het aantal liter en de prijs die u daarvoor betaald
heeft. Per jaar wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.
Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeits-verzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
Wanneer aanvragen ? Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering en
dit tijdens de zitdagen van OCMW Kampenhout:
- Di. 11 mei, van 17u.00 tot 18u.45
- Ma. 14 juni, van 14u.00 tot 16u.00
- Di. 13 juli, van 17u.00 tot 18u.45
- Do. 12 augustus, van 14u.00 tot 16u.00
- Di. 14 september, van 17u.00 tot 18u.45
Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere
appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of
beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal
appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
• uw identiteitskaart + SIS-kaart + klevertje mutualiteit
• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij de
gemeente)
+ voor categorie 1 en categorie 2:
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden
• bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)
+ voor categorie 3 :
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve
schuldenregeling of een attest van de persoon die
de schuldbemiddeling verricht
OCMW Kampenhout - Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout
☎: 016/31 43 10 - : 016/24 06 50

OCMW

De gemeente Kampenhout bouwt intensief aan een
toekomstgericht funerair beleid. In dit verband loopt
een sanerings- en herinrichtingsdossier waarbij de
5 begraafplaatsen om beurt aanbod komen. Fase I, omvattende de begraafplaatsen van Kampenhout en Berg,
is quasi afgerond. Fase II staat in de steigers en behelst
de aanpak van de begraafplaatsen van Relst, Buken en
Nederokkerzeel. Het is de bedoeling na sanering ook
hier over te gaan tot verfraaiing en herinrichting. Wij
willen onze begraafplaatsen laten uitgroeien tot een
plek waar men in rust en sereniteit in de nabijheid van
dierbare overledenen kan vertoeven.

OCMW
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Begraafplaatsen

BEGRAAFPLAATSEN

cultuur

COMING BANDS

SCHILDERCURSUS

De gemeente Kampenhout sloot ook voor het jaar 2010
een contract af met de vzw Coming Bands.
Wij willen u er graag aan herinneren dat elke vereniging
en/of inwoner van Kampenhout bij deze organisator
gratis groepen voor zijn/haar evenementen kan boeken.

Iedere dinsdagmiddag, van 13.30u tot 16.00u kan u
terecht in de Glazen Zaal (OCMW) om u creatief uit te
leven met verf. Deze cursussen worden in groepsverband georganiseerd door dhr. Benni Peeters. Indien
geïnteresseerd, kan u steeds contact opnemen met
de cultuurdienst van Kampenhout.

CULTUUR

Wat is Coming Bands?
Coming Bands biedt alle verenigingen van Kampenhout, in 2010 gratis muziekgroepen aan. Op deze
manier ondersteunen wij langs de ene kant gemeenten
die initiatief willen nemen om lokale verenigingen te
ondersteunen, en anderzijds enthousiaste bands voor
wie het vaak moeilijk is om podiumkansen te vinden.
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Omdat mensen al gauw denken dat tegenwoordig niets
nog gratis is, benadrukken wij graag meteen onze
centrale regel: Gratis is gratis. U betaalt geen enkele
bijdrage voor een optreden.
Informatie of muziekgroepen boeken?
Op de website www.comingbands.be vindt u
een overzicht terug van de aangesloten muziekgroepen. Of telefonisch contact met Coming Bands
Peter Butseraen, ☎: 0497 02 01 41

Extra tips voor organisatoren
Tip 1 : De muziekgroepen kunnen voor kleine evenementen zelf hun geluidsinstallatie meenemen,
en dit voor een democratische prijs van 100 euro.
Tip 2 : Vergeet ook uw lokale of provinciale uitleendienst niet te contacteren. U kan voor zeer kleine
bedragen (of soms helemaal gratis!) goede
geluidsinstallaties lenen.
Tip 3 : Er zijn heel veel muziekgroepen waarvoor er
geen auteursrechten moeten betaald worden!
Voor meer inlichtingen kan u steeds contact
opnemen met de dienst cultuur
☎: 016/65 99 72 - @: cultuur@kampenhout.be

Meer info: Cultuurdienst Kampenhout
☎: 016/65 99 72 - @: cultuur@kampenhout.be

CULTUURENQUÊTE
Het gemeentebestuur wenst het Kampenhouts cultuurbeleid nieuwe impulsen te geven. Hiertoe werd besloten
in te stappen in het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Naar
aanleiding van de opmaak van het cultuurbeleidsplan,
peilen we graag naar uw mening. Hiervoor werd een
cultuurenquête opgesteld, omdat uw mening ons zeer
waardevol is!
Om deel te nemen kan u deze enquête downloaden via
www.kampenhout.be/cultuur. Alvast bedankt!
Meer info: Cultuurdienst Kampenhout
☎: 016/65 99 36 - @: cultuur@kampenhout.be

KAMPENHOUTENAAR JOHN GEVAERT IN
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD PIANO
John Gevaert, de in Kampenhout opgegroeide broer van
onze ere-burger Kim, werd door de jury van de Koningin Elisabethwedstrijd als één van de 83 deelnemers
geselecteerd voor de piano-wedstrijd dit jaar. Onze
gemeente mag bijzonder fier zijn op deze topprestatie,
want de koningin Elisabethwedstrijd is zowat de Olympische Spelen van de klassieke muziek.
De voorrondes van de koningin Elisabethwedstrijd zelf
starten op 3 mei. De finale wordt betwist in de week van
24 tot 29 mei. Kampenhout is fier op John Gevaert en
duimt voor hem!

welzijn

Ook Kampenhout zet
mee de schouders
onder de wereldsolidariteit met Haïti.
Het initiatief ging uit
van de welzijnsraad van onze gemeente. Samen met de
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
en de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis werd er
op 13 februari gezorgd voor een prachtige Breugelnamiddag in de sporthal van Berg. Talrijke vrijwilligers
boden zich aan en het verhoopte succes bleef niet uit.
De opbrengst bedraagt 4.352,5 euro. Deze som wordt
gestort op het rekeningnummer van het Rode Kruis
Vlaanderen Internationaal. Een niet onbelangrijke
financiële steun voor de snelle interventie-eenheden
die directe hulp kunnen bieden aan de zwaar getroffen
Haïtiaanse burgers . Zo is in Kampenhout de waarde “
wereldburgerschap “ geen hol begrip.
BEDANKT AAN ALLE VRIJWILLIGERS, AAN DE SPONSERS EN OOK AAN ALLEN DIE KOMEN SMULLEN ZIJN

DRUGSTORIES voor Ouders
Eén op de vier jongeren experimenteert vandaag met illegale drugs.
Meer dan de helft komt wel eens op
een plaats waar drugs gebruik
worden. De kans dat uw kinderen
hiermee vroeg of laat geconfronteerd worden is dus zeer reëel.
Luc Rombaut is zowel ervaringsdeskundige, schrijver
als leraar. Hij vertelt niet alleen boeiende en herkenbare verhalen, maar legt ook uit hoe je, als ouder, zelf
aan drugpreventie kan doen.
Drugstories is een interactieve presentatie met film,
foto’s en verhalen. Luc vertelt over zijn eigen ervaringen met allerlei drugs. U krijgt niet alleen praktische en
doorleefde informatie over de meest gebruikte (il)legale
drugs, maar ook tips om over dit onderwerp te praten
met uw kinderen.
Drugstories voor ouders duurt ongeveer 2 uur en
geeft een antwoord op volgende vragen:
- Welke drugs gebruiken jongeren?
- Waarom gebruiken sommigen wel/niet?
- Hoe kan u druggebruik herkennen?
- Hoe gevaarlijk zijn drugs eigenlijk?

- Hoe snel ben je verslaafd?
- Hoe voelt het om een joint te roken?
- Hoe reageert u best mocht het toch zo ver komen?
- Hoe pak je een gesprek over drugs aan?
- Hoe kan u als ouder zelf aan drugpreventie doen?
Voor wie? Alle geïnteresseerde/bezorgde ouders die
meer over dit onderwerp te weten willen komen.
Waar? Gemeenschapscentrum De Corren - Van Frachenlaan 24A - 1820 Steenokkerzeel
Wanneer? Maandag 10 mei
Aanvang: 20.00u
Einde: ± 22.00u
Meer info: Alcohol- en drugpreventiemedewerker
Kampenhout, Steenokkerzeel & Zemst
@: drugpreventie@kampenhout.be - ☎: 0474 85 92 17

DAG VAN DE MANTELZORG
Door uw grootmoedige inzet kan uw bejaard of ziek
familielid, uw buur of kennis in de vertrouwde huiskring blijven. Zo ontvangt die zorgvrager een unieke
kans, want de tijd van de zorgende grootfamilie behoort tot het verleden. Onze mantelzorgers zijn druk
in de weer. Hun zorgvrager komt altijd op het voorplan, maar zelf blijven ze meestal op de achtergrond.
Toch geven onze mantelzorgers – zonder het evenwel
zelf te beseffen – belangrijke signalen voor de toekomst. Mantelzorgers denken en handelen vooral vanuit hun hart en hun verbondenheid met mensen. Die
ingesteldheid is hun drijfkracht. Onze gemeente wil
die uitzonderlijke mensen uit de schaduw halen. Op
de Dag van de Mantelzorger wil Kampenhout al haar
mantelzorgers de waardering tonen die ze verdienen. Samen met de andere mantelzorgers nodigt de
Welzijnsraad van Kampenhout u uit voor een heerlijke
verwenavond. We verwachten u op woensdag 23 juni in de
Glazen zaal van het OCMW voor één van de drie workshops:
1. Mindfulness, 2. Handen-,voeten- en gezichtmassage,
3. Op verhaal komen, telkens van 19u tot 22u. U wilt op
dat aanbod ingaan? Neem dan voor 1 juni telefonisch
contact op met de dienst welzijn, tel. 016/65 99 34 of
mail naar welzijn@kampenhout.be. U ontvangt nadien
een gepersonaliseerde uitnodiging. De gemeente Kampenhout dankt de provincie Vlaams-Brabant, het locaal
gezondheidsoverleg en vormingplus Archeduc voor de
ondersteuning. P.S. U hebt oppas nodig om u voor de
Verwenavondvrij te maken? Aarzel niet om ons te contacteren. Wij proberen dit probleem op te lossen.

WELZIJN

BREUGELNAMIDDAG T.V.V. HAÏTI
DE RESULTATEN
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PWA

WEEK VAN DE ORGAANDONATIE
Van 17 mei tot 21 mei
Kan jij een stukje missen? Eén orgaandonor geeft mensen die wachten op een orgaan kans op een nieuw leven en verhoogt
de levenskwaliteit van tal van patiënten met
ernstige aandoeningen.
Orgaandonatie is de eerste stap naar transplantatie.
Het is één van de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het de dood overstijgt. Het gebrek aan organen is
momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplanties. Er zijn onvoldoende donors om aan de vraag in België te voldoen. Gevolg: langere wachtlijsten en helaas
patiënten die overlijden.

WELZIJN

Meer info: @: www.beldonor.be - ☎: 02 524 97 97

PWA
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De Provincie Vlaams-Brabant voert actie omdat het
aantal orgaandonoren sterk daalde. De Welzijnsraad
wil daarom iedereen sensibiliseren en een oproep doen
om in de week van de orgaandonatie, van 17 mei tot
21 mei, zich te laten registreren. Je kan jouw keuze
voor orgaandonatie officieel bekendmaken door in het
gemeenthuis het formulier voor instemming of weigering te teken, dat vervolgens wordt doorgestuurd naar
het Rijksregister. Deze stap is volledig gratis en kan op
elk moment worden herzien. Als je naar het gemeentehuis stapt, dan maak je een persoonlijke en weloverwogen keuze. Je bespaart jouw familie het maken van
deze moeilijke keuze in jouw plaats. In de week van orgaandonatie zal Dirk Claes, transplantatiecoördinator
en professor F. Nevens van het UZ Leuven samen met
een persoon die een orgaan ontvangen heeft op dinsdagavond 18 mei om 19u in de raadzaal een toelichting
komen geven over “de weldaden van de orgaandonatie”.
Meer info:
@: welzijn@kampenhout - ☎: 016 65 99 34

NIEUW GRATIS TELEFOONNUMMER VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP!
Vanaf 1 maart 2010 zullen personen met een handicap
gratis kunnen telefoneren naar de Directie Generaal
Personen met een handicap.
Het groene nummer 0800/987 99 zal het oude,
algemene nummer vervangen.

In het kader van de maatregelen om het hoofd te bieden
aan de crisis heeft de federale regering, op voorstel van
minister van Werk, een nieuw aanwervingsplan gelanceerd. Dit “win-win aanwervingsplan” is sinds 1 januari
2010 van toepassing en voorziet uitzonderlijke voordelen voor uw onderneming wanneer u werkzoekenden
aanwerft. Het doel van dit plan is:
• de ondernemingen ondersteunen;
• de (her)inschakeling van de werkzoekenden in een
crisisperiode vergemakkelijken.
Voordelen voor uw onderneming: Bovenop de bestaande maatregelen van vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid (in sommige gevallen bijna een volledige vrijstelling), kunt u nu genieten
van een vrijstelling van betaling van het nettoloon van
750 tot 1.100 euro per maand.
Welke ondernemingen komen hiervoor in aanmerking? Alle werkgevers uit de privé-sector en
bepaalde werkgevers uit de openbare sector komen
in aanmerking voor deze maatregel.
Voordelen voor de werkzoekende: Voor de werkzoekenden die het in deze crisisperiode het meest nodig
hebben betekent dit plan dus een ongeziene troef om
hun (her)inschakeling op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken met een volwaardige arbeidsovereenkomst,
een correct loon en de gebruikelijke voordelen.
Welke werkzoekenden komen hiervoor in aanmerking? Dit plan beoogt vier doelgroepen:
• de jongeren onder de 26 jaar zonder diploma hoger
secundair onderwijs en minimum 3 maanden ingeschreven als werkzoekende;
• de jongeren onder de 26 jaar met maximum een
diploma hoger secundair onderwijs en minimum
6 maanden ingeschreven als werkzoekende;
• de uitkeringsgerechtigde werklozen van minstens
50 jaar en minimum 6 maanden ingeschreven;
• de werkzoekenden die minstens 1 en maximum
2 jaar werkloos zijn.
Omdat deze maatregel voornamelijk gebaseerd is op
een activering van de werkloosheidsuitkeringen, is het
de RVA die belast is met de uitvoering en de promotie.
Meer informatie kan u terugvinden in op de website:
www.winwinplan.be - PWA-beambte Kampenhout.
☎: 016/ 65 99 28 - : 016/ 65 99 29
@: pwa.kampenhout@kampenhout.be
(afwezig: steeds op woensdagnamiddag en vrijdag de ganse dag)

ACtiviteitenkalender

Zaterdag

01.05.2010

Zondag

02.05.2010

Maandag
Woensdag
Zaterdag
Maandag

3.05.2010
05.05.2010
08.05.2010
10.05.2010

Donderdag

13.05.2010

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

14.05.2010
15.05.2010
16.05.2010
17.05.2010

Dinsdag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag

18.05.2010
21.05.2010
24.05.2010
29.05.2010

Zondag

30.05.2010

Maandag

31.05.2010

Opening vaarseizoen : op ontdekking langs het kanaal Leuven-Dijle:
Vaar-, fiets- en wandelhappening (zie Toerimse)
Tentoonstelling 7 kk van 14u tot 18u
Kermis Nederokkerzeel
Tentoonstelling 7 kk van 14u tot 18u
Kermis Nederokkerzeel
Kermis Nederokkerzeel
Bloedinzameling Relst – Park van Relst – van 18u tot 20u30
Schoolfeest – Het Klimtouw
Infoavond – Drugstories voor ouders om 20u in De Corren te Steenokkerzeel (zie welzijn)
Bloedinzameling Berg – gemeenteschool De Toverberg – van 18u tot 20u30
O.H.Hemelvaart – Gemeentehuis gesloten
Rit naar Scherpenheuvel – vertrek 8u – WTC Kampelaar
Grote prijs Impanis – Wielervrienden Kampenhout - start 14u
Vertrek om 14u Provinciebaan Haacht
Gemeentehuis gesloten
Kermis Berg
Kermis Berg
Kermis Berg
55+ Senioren-dansnamiddag – Den Ast – 13u30 tot 17u
Infoavond orgaandonatie – raadzaal gemeenthuis om 19u- (zie Welzijn)
Kaart- en spelavond – Pastorij Berg – De Bergse Vrienden
Pinkstermaandag – Gemeentehuis gesloten
Kermis Kampenhout
Dagtrip WTC Kampelaar – vertrek 8u – bestemming Postel
Kermis Kampenhout
Kinderrommelmarkt op het binnenplein van het gemeentehuis
Dag van het park - park van Relst
Kermis Kampenhout

Juni 2010
Dinsdag
Zaterdag

01.06.2010
05.06.2010

Zondag

06.06.2010

Dinsdag
Zondag
Maandag
Vrijdag
Zondag
Woensdag

08.06.2010
13.06.2010
14.06.2010
18.06.2010
20.06.2010
23 06 2010

Zaterdag
Zondag

26.03.2010
27.06.2010

50+ Provinciale sportdag 50 plussers (zie sport)
Leren fietsen met kijk, ik fiets! (Meer info: zie sport)
Toeristische busreis – WTC Kampenlaar
Stuif-es-in VGSK De Boomhut
Aperitiefconcert “Sweet Candy” Jong Cantabile – Den Ast – 11u
Fietswandeling – Club 1949 - van 14u tot 17u
Dijlelanddag in Huldenberg – meer info: zie Toerisme
Open-deur voor nieuwe kleuters – ’t Okkerzeeltje – van 10u30 tot 12u
Gezinsfietslus – vrije start op de parking Witloofmuseum tussen 10u en 15u
55+ Senioren-dansnamiddag – Den Ast – 13u30 tot 17u
Kaart- en spelavond – Pastorij Berg – De Bergse Vrienden
Sint-Lutgardisviering en jaarmis – om 9u30 in de O.-L.-Vrouwkerk Kampenhout
Wandelconcert Berg – Koninklijke Fanfare De Toonkunst
Dag van de mantelzorg
Schoolfeest – De Toverberg
Schoolfeest in ‘t Okkerzeeltje

Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks ingericht: TURNEN: KVLV Relst: BBB Turnen: elke donderdag van 20u tot 21u in
de turnzaal van de parkschool. Aerobic: elke dinsdag van 20u tot 21u. - Sporthal Berg: elke woensdag van 20u tot 21u Herenturnen en
van 21u tot 22u Damesturnen. - KVLV Kampenhout: iedere dinsdag van 20u tot 21u, parkschool, Aarschotsebaan te Relst. Joggen: iedere
dinsdag & donderdag om 19u30 aan de sporthal te Kampenhout. Turnen 55+: elke maandag van 14 tot 15u in de sporthal Kampenhout COUNTRY DANS: KVLV Nederokkerzeel: 1ste , 2de , 3de maandag van de maand - AEROBIC: KVLV Relst: elke dinsdag van de maandag BLOEMSCHIKKEN: KVLV Kampenhout: elke 2de donderdag van de maand, zaal Pax om 14u en 19u30 - KVLV Nederokkerzeel: elke 3de
donderdag van de maand, parochiezaal om 19u30 - KVLV Relst: elke laatste woensdag van de maand, in 2 beurten om 13u30 en 19u30 FIETSEN: WTC - KWB Vrienden: van april t/m september iedere dinsdag, vertrek om 13u30, sporthal Kampenhout - WTC Kampenlaar:
alle zondagen vertrek om 8u30 - KVLV Kampenhout: van juni t/m augustus elke maandagavond - KVLV Nederokkerzeel: van mei t/m
augustus elke maandagavond om 19u stipt aan de kerk - KVLV Relst: van juni t/m augustus elke donderdag starten om 19u aan het park
- KAARTEN: Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden. Elke 1ste donderdag van de maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf 13u30
- Park van Relst: elke dinsdag van 13u30 t/m 19u - Bridge: elke maandag om 13u30 in Ter Elst. Ook beginners welkom. - PETANQUE:
Elke woensdag vanaf 18u en elke maandag vanaf 14u aan de bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout. Inlichtingen: 0474/95 22 10

Activiteitenkalender

Mei 2010
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Bibliotheek

Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
☎: 016 / 65 99 79 - @: kampenhout@bibliotheek.be

stelt de aanwinsten top 5 voor :

bibliotheek

Verhalende boeken :
Volwassenen :
Onder ons is gezwegen / Agnello-Hornby, Simonetta
Eerbetoon / Roberts, Nora
Het zevende sacrament / Hewson, David
Krijg je wel / Fallon, Jane
Zijn andere vriendin / Dawson, Lucy
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Tot 14 jaar :
Ik ben geen supermuis ! / Stilton, Geronimo
Hekselien en elfje Fien / Melis, An
De magische sleutel / Dergent, Danielle
Vriendinnen - Ruzie ! / Wilson, Jacqueline
Kiek / Jongman, Mariken
Vanaf 14 jaar :
Roodkontje / Descamps, Luc
Justine, teenage chic / Rayban, Chloë
Airman / Colfer, Eoin
De hongerspelen / Collins, Suzanne
Saïda : een vriendschap tussen vetrouwen en verraad /
Dullens, Ingrid
Informatieve boeken :
Basisgids digitale fotobewerking met Picasa
D-Day : van de landing in Normandië tot de bevrijding
van Parijs / Beevor, Antony
Droomcombinaties : een schat aan praktische tips van
Dina Deferme
Bore-out : als verveling je werk wordt / Rothlin, P.
DVD
Australia
Bolt
Mamma Mia ! : the movie
The day the earth stood still
High school musical 3 : senior year

CD
Reality killed the video star / Williams, Robbie
That lucky old sun / Wilson, Brian
Try this / Pink
Maybe next year / Milow
Battle for the sun / Placebo

Verwen je oren!
Elke laatste zaterdag van de maand organiseert de bib
een voorleesuurtje.

Bezoek de bib en ontdek de collecties:
•
•
•
•
•
•
•
•

verhalende, informatieve en GROTE LETTER boeken,
poëzie en toneel,
cd’s, taalcursussen, bladmuziek,
strips, tijdschriften en kranten,
Franstalige, Engelstalige en Duitstalige,
literatuur,
educatieve en spel cd-roms,
films en muziek op dvd…

Op zoek naar een bepaald werk?
Raadpleeg de webcatalogus op:
www.kampenhout.be/cultuur/bibliotheek.php
of rechtstreeks op : www.bidoc.be/kampenhout
en reserveer het werk online.
Het gezochte niet gevonden?
De bib maakt deel uit van een netwerk, raadpleeg de integrale catalogus op: www.bidoc.be/vlaams-brabant of de
Vlaamse centrale catalogus: http://zoeken.bibliotheek.be
en met een mailtje naar kampenhout@bibliotheek.be
kan u het gewenste werk uit een andere bibliotheek laten
overkomen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).

FIETS NAAR DE WINKEL EN WIN EEN
PRACHTIGE PRIJS!
Van zaterdag 8 mei 2010 tot en met zaterdag
12 juni 2010 doet de gemeente Kampenhout
opnieuw mee aan de fietscampagne “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 een mooie prijs winnen.
Bij de deelnemende handelaars, deze zullen
herkenbaar zijn door de Belgerinkelaffiche,
krijg je een spaarkaart aangeboden. Telkens
je met de fiets gaat winkelen krijg je een stempel op je kaart. Een volle spaarkaart steek je in
de verzameldoos op de toonbank.
Tijdens Kampenhout Swingt, op donderdag
8 juli 2010 trekken we de winnaars uit de
verzamelde spaarkaarten.
De hoofdprijs is een unieke
“Belgerinkel - transportfiets”.
Meer info:
☎: 016 65 99 23
@: secretariaat@kampenhout.be
In tabel hiernaast de deelnemende handelaars
“Met Belgerinkel naar de winkel” 2010 vanaf
8 mei tot 12 juni 2010:

Naam
AD Delhaize
Apotheek Berden
Argenta – Bank
Aveve Tuincentrum
Bakkerij Jo
Bakkerij ’t Croontje
Beauty Center Catherine
Beire Fluit – Herberg
Bloemen De Coster
Bloemen ’t Viooltje
Bukennootje – Dagbladhandelaar
Centrum Apotheek
Chalet Lillebroek- Restaurant
Christelijke Mutualiteit
Croissy Bakkerij
Den Biechtstoel – Herberg
Fitness Berg
Fortis/BNP- Bank
Haarmode Karin
Hairstudio Dirk
Immoo
K.B.C. Bank
K.B.C. Bank
Kapper Eddy
Kapsalon Yvette
’t Krantje Dagblandhandelaar
Laerehof – Herberg
L’ Innocenti- Schoenhandel
Mikri – SPAR Berg
Rachel Hairfashion
Rayemaeckers – Voedingswinkel
SPAR – De Krem
The Chickendales – Kip aan ’t Spit
Van Eyck – IJzerwaren
Van Hamme - Apotheker
V.C.E. – Elektro
Zaal De Toekomst – Herberg
Zakenkantoor Vanhoof
Gemeentebestuur Kampenhout:
- Bevolking
- Bibliotheek
- Milieu
- Sportdienst en Jeugddienst

MET DE BELBUS NAAR DE WEKELIJKSE
MARKT
Dankzij de tussenkomst van de gemeente Kampenhout,
Haacht en Boortmeerbeek verplaatst u zich gratis met
de belbus 700. U hoeft dus niet te betalen voor een ritje
met de belbus, daar zorgen de gemeenten voor. Wist u
dat u ook met de belbus naar onze wekelijkse markt op
dinsdag kan? De belbus heeft een belbushalte aan het gemeenteplein. U hoeft dus niet ver te sleuren met uw boodschappen. Om een rit te maken met de belbus volstaat
één telefoontje naar de belbuscentrale: 016 31 37 00. De
centrale is bereikbaar elke weekdag tussen 6u en 19u.
De belbus is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is plaats voor één rolstoel per rit.

e
e
Adres
Stationsstraat 64
Haachtsesteenweg 512
Haachtsesteenweg 322 D
Mechelsesteenweg 32
Bergstraat 11
Tritsstraat 3
Torfbrokelaan 26
Laarstraat 24
Haachtsesteenweg 327
Haachtsesteenweg 510 B 4
Leuvensesteenweg 273
Stationsstraat 24
Vijverstraat 1
Kerkstraat 41
Haachtsesteenweg 506
Dorpsstraat 16
Bergstraat 62
Stationsstraat 16
Kerkhoflaan 41 A
Stationsstraat 66
Haachtsesteenweg 322
Dorpsstraat 6
Aarschotsebaan 77
Haachtsesteenweg 126
Dorpelweg 10
Haachtsesteenweg 118
Kampelaarstraat 48
Haachtsesteenweg 278
Kerkhoflaan 24
Peperstraat 10
Peperstraat 12
Kerkstraat 33
Hoek Bergstraat/Haachtsestwg
Haachtsesteenweg 358
Ferd. Verstraetenlaan 45
Haachtsesteenweg 304
Peperstraat 109
Bergstraat 56
Gemeentehuisstraat 16
Tritsstraat 5
Fred. Wouterslaan 8
Zeypestraat 26

Bel liefst één dag op voorhand, maar ten laatste twee
uur voor vertrek.
Op de wekelijkse dinsdagmarkt van 15u tot 18u30 vind
je een uitgebreid assortiment van :Vis, kaas, groenten, fruit, kip aan ’t spit, ambachtelijke beenhouwerij,
bloemen,verse wafels, sierkussens, tafellinnen, kleding,
werkkledij,…
Folders van
de belbus
zijn te verkrijgen in het
gemeentehuis en
de bibliotheek.

BEGRAAFPLAATSEN

lokale economie
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grondgebiedzaken

grondgebiedzaken

NIEUWE BUSHALTEACCOMMODATIE VOOR
DE HAACHTSESTEENWEG
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In opdracht van de
Vlaamse
overheid
zal de aanleg van de
busbanen langsheen
de Haachtsesteenweg te Kampenhout
dit jaar voltooid zijn.
Het voorzien van bushalteaccommodatie is echter een
gemeentelijke bevoegdheid. De huidige uitrusting van
de bushaltes voldoet niet meer aan de hedendaagse
comforteisen voor de verschillende gebruikers. Om een
idee te krijgen van het aantal gebruikers werden door
de gemeentelijke diensten tellingen uitgevoerd op verschillende tijdstippen. Vooral tijdens de schoolperiodes
is er een nijpend tekort aan voldoende schuilruimte en
fietsenstallingen. Om op deze noden een antwoord te
bieden zullen aan elke bushalte langsheen het traject
nieuwe schuilhuisjes, overdekte fietsenstallingen, zitbanken en het nodige straatmeubilair geplaatst worden.
De schuilhuisjes zullen in transparante materialen uitgevoerd worden en voorzien worden van led-verlichting
wat het veiligheidsgevoel bij de gebruikers verhoogt
en de kans op vandalisme en diefstallen verlaagt. De
gemeente ondersteunt hierbij het project van de politiezone Kastze om diefstallen en vandalisme aan bushaltes
te voorkomen.De plaatsing van de nieuwe schuilhuisjes
zal gefaseerd verlopen in functie van de vordering van
de werken. Eerst zullen de bushaltes KampenhoutRelst en Kampenhout-Ruisbeek volledig uitgerust
worden. Later volgen de andere bushaltes.

ONDERHOUDSWERKEN AAN GEMEENTELIJKE WEGEN
Bijna jaarlijks worden er in
heel de gemeente een aantal wegen aangepakt die
dringend aan een onderhoudsbeurt toe zijn of die
helemaal moeten vernieuwd of heraangelegd
worden. De uitvoering van
de vorige onderhoudswerken zijn ondertussen voltooid. De herstellingswerken
aan de asfaltverharding in de Tiendeschuurstraat,

Ahornbomenlaan, Lentelaan, deel Van
Bellinghenlaan, Watermolenstraat,
Vijverstraat,
Kampenhoutsevoetweg en Kaasdaversweg zijn uitgevoerd. In het onverharde deel van de Kaasdaversweg
en de Streekweg werden twee betonnen rijsporen aangelegd voor de trage weggebruiker en landbouwvoertuigen. De Kleine Wildersedreef en de Neygenbaan
werden helemaal vernieuwd in combinatie met de
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

AANLEG FIETSPAD EN DRUKRIOLERING
LANGSHEEN DE BULSOMSTRAAT
Om de verkeersveiligheid voor
de fietsers in de
Bulsomstraat te
verhogen, wordt
momenteel fase
2 van de heraanleg van de
Bulsomstraat uitgevoerd en zal een vrijliggend fietspad
worden aangelegd. Onder dit fietspad wordt een drukriolering geplaatst om het afvalwater afkomstig van de
woningen gelegen in de Bulsomstraat aan te sluiten
op de gescheiden riolering in de Haachtsesteenweg.
Aangezien het noodzakelijk is om voor de uitvoering
van deze werken de Bulsomstraat volledig af te sluiten
voor doorgaand verkeer en de Bulsomstraat momenteel
afgesloten is van de Haachtsesteenweg in het kader
van de aanleg van de busbanen worden deze werken
gecombineerd uitgevoerd. Zo wordt de verkeershinder
tot een minimum beperkt.

RENOVATIE SPORT- EN CULTUURCENTRUM
BERG
De structuur van
de sporthal van
Berg was hoognodig aan renovatie toe. Aanvankelijk
ging
het enkel om een

SENIOREN

GOEDKEURING SUBSIDIE GLAS-IN-LOODRAMEN KERK SINT JOZEF TE RELST
Om te voorkomen dat er verdere ernstige schade aan
het kerkgebouw zou optreden zijn de glas-in-loodramen
in de Sint Jozef kerk te Relst dringend aan vervanging
toe. Aangezien de subsidiekredieten beperkt zijn werden pas eind februari 2010 de subsidies bevestigd voor
de plaatsing van de nieuwe glas-in-loodramen. Nog dit
jaar zal een aannemer aangeduid worden voor de uitvoering.

KERKHOFLAAN WORDT HERINGERICHT
De gebruikers
van de Kerkhoflaan zullen
het al wel gemerkt hebben,
de verkeerssituatie voor de
trage weggebruikers en ter hoogte van de kruispunten is niet altijd
overzichtelijk. Om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen wordt de Kerkhoflaan volledig
heringericht. Er worden voetpaden voorzien en de verkeersveiligheid op de kruispunten wordt aangepakt. De
aannemer is aangeduid en de werken zullen starten na
het bouwverlof.
Meer info: Grondgebiedzaken
☎: 016/65 99 05
@: openbarewerken@kampenhout.be

WELDRA EEN OUDERENBELEIDSPLAN
Vorig jaar, in oktober 2009, heeft Senioka aan
het Gemeentebestuur een voorstel tot ouderenbeleidsplan overhandigd. Dat plan was opgesteld door rekening te houden met de talrijke
bevindingen en voorstellen uit het seniorenbehoefteonderzoek van 2008. Het werd samengesteld door verschillende werkgroepen van
senioren uit onze gemeente.
Het College van Burgemeester en Schepenen
heeft dit ontwerp van beleidsplan in alle dank
aanvaard en heeft het sindsdien in alle ernst ter
studie genomen. Het is immers belangrijk dat
dit plan in een ruimere context geplaatst wordt,
dat nagegaan wordt wat op korte of op lange termijn kan gerealiseerd worden en of de nodige
financiën hiervoor beschikbaar kunnen gesteld
worden.
Je hoort er binnenkort meer over !!
Meer info: senioka@kampenhout

DANSNAMIDDAG
Elke 3de maandag van de maand dansnamiddagen voor senioren in “Den Ast”. Deuren open
vanaf 13u30 en gratis inkom.
OPGELET: In juni zal
de dansnamiddag voor
senioren doorgaan op
14 juni ivp 21 juni.
Op 15 maart was er
een dansdemonstratie
in het ballroomdansen.
Deze demonstratie
werd ons gebracht
door Willy Rigo en
Gerda Pouliart. Dit
danspaar danst in de
hoogste klasse van de senioren en werd in 2009
derde op het Belgisch Kampioenschap.
Meer info:
☎: 016/65 99 34 - @: welzijn@kampenhout

SENIOREN

buitenrenovatie en de vervanging van de huidige schoolrefter door een deel nieuwbouw maar tijdens de werken
werd gemerkt dat een meer doorgedreven renovatie zich
opdrong om de schoolkinderen en de gebruikers een
comfortabele en veilige sportomgeving te bezorgen. Deze
renovatiewerken aan de sporthal te Berg zijn nu voltooid.
Het sport- en cultuurcentrum Berg staat op de eerste
plaats ter beschikking van alle Kampenhoutse verenigingen om te sporten maar ook om andere vrijetijdsactiviteiten te organiseren, zoals eetdagen, vergaderingen
en dergelijke. Voor meer informatie in verband met het
huishoudelijk reglement en reservaties kan u terecht
op de gemeentelijke website of u kan contact opnemen
met de sportdienst via verhuurder@kampenhout.be of
016/65 99 75.
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Milieu

cURSUS kringlooptuinieren

AFVALTIP

Minder werk, minder tuinafval, en toch een mooie tuin.
Leer er nu alles over op de gratis cursus “Kringlooptuineren”.

Vanuit milieu-oogpunt zijn herlaadbare batterijen beter dan wegwerpbatterijen. Vooral de NiMH-batterijen
(Nikkelmetaalhydride) scoren prima. Ze kennen geen
geheugeneffect en zijn minder schadelijk voor het
milieu, aangezien ze geen cadmium bevatten. Ze
maken hun hogere aankoopprijs goed door hun voordelig gebruik.

MILIEU

INTERZA organiseert in samenwerking met Vlaco vzw
instapcursussen kringlooptuinieren. In 3 sessies leer
je de kneepjes van het kringlooptuineren en het thuiscomposteren. We starten met een inleidende, theoretische sessie, dan is er een praktijkbezoek en we eindigen
met een praktische sessie (handen uit de mouwen !).
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De cursus richt zich specifiek op inwoners, en is volledig
gratis. Plaats van het gebeuren is het mooie Park van
Relst in Kampenhout (Aarschotsebaan 128). Lesgever
is Jan Buysse, auteur van verschillende tuinboeken (en
tevens personeelslid van INTERZA). Inschrijven kan per
@: compost@interza.be of ☎: 02 721 0 731.
Iedereen welkom!
Donderdag 20 mei 19-22u Inleiding
Zaterdag 29 mei 9.30-12u Praktijkbezoek
Donderdag 3 juni 19-22u Handen uit de mouwen!

KAMPENHOUT-2 TON NETTER DE LENTE IN !!
Met hoopvolle woorden van Frank Deboosere in het achterhoofd, trotseerden zondag 21 maart tal van vrijwilligers het druilerige weer om deel te nemen aan de 2de
Kampenhoutse zwerfvuilactie ‘In de ZAK !’.

ZELF COMPOSTEREN
Composteren is het omvormen van resten van groenten
en fruit, van snoeisel en bladeren tot een stabiel eindproduct. Het voordeel hiervan is dat het huishoudelijk
afval vermindert en het levert bovendien een uitstekende bodemverbeteraar voor moes- en siertuin op.
U kiest voor een bepaald systeem van composteren: een
compostbak, een compostvat, een composthoop, een
wormenbak of grascompostering. De keuze is afhankelijk van uw voorkeur, het budget, de oppervlakte van
de tuin, het soort materiaal dat u wenst te composteren
en de hoeveelheid aan afval. Verschillende systemen
kunnen ook gecombineerd worden.
Composteren is niet moeilijk, maar vereist wel enkele bijzondere maatregelen. Welke manier van composteren u
ook kiest, u moet altijd zorgen voor een optimale beluchting en een goede drainage van het overtollige regenwater.

De start van de lente was voor hen meteen het sein om
eens een flinke lenteschoonmaak te houden. Dat ze regen en wind niet aan hun hartje lieten komen bleek ‘s
namiddags op het gezellige slotmoment.

Compost is een droge substantie die ruikt naar bosgrond. Indien dat niet het geval is, is er iets misgelopen in het proces. Compost is geen meststof, maar een
bodemverbeterend middel. Het geeft structuur aan de
bodem en activeert het bodemleven.

Na het wegen van het bij elkaar geraapte zwerfvuil
bleek er bijna 2 ton (= 2000 kg) minder afval langs de
wegen te liggen !

De gemeente geeft een toelage van € 5 bij aankoop van
een compostvat of –bak. Ze zijn te verkrijgen bij Interza
in Zaventem (www.interza.be). Meer info:www.vlaco.be

Proficiat aan alle deelnemers van de actie !
Zij trokken er op uit onder het moto : Vele handen maken licht werk !
Alleen jammer dat er zo vele anderen zijn die hun afval
al te lichtzinnig dumpen langs de kant van de weg.

EIKENPROCESSIERUPS
Als u vorig jaar last had van eikenprocessierups, vergeet
dit jaar uw bomen niet voor te behandelen.
Meer info: Milieudienst
☎: 016/65 99 04 - @: milieudienst@kampenhout.be

MUZIEKSCHOOL

INSCHRIJVINGEN
SCHOOLJAAR 2010-2011
Vorig jaar werd in onze gemeente een filiaal Muziek en
Woord van de Academie van Zaventem opgericht. Leerlingen die voordien al onderricht volgden in de Gemeentelijke Muziekschool van Kampenhout konden de lessen
verder zetten in onze eigen instelling, nieuwe leerlingen
schreven in bij het filiaal.
Hieraan verandert niets: wie al les volgt in onze
gemeentelijke muziekschool kan verder inschrijven, de
leerlingen van de filiaalafdeling kunnen herinschrijven
in dezelfde structuur en nieuwe leerlingen schrijven
natuurlijk ook in bij het filiaal.
Inschrijvingen
De leerlingen van de Gemeentelijke Muziekschool zullen in de loop van de maand mei een formulier krijgen
met vermelding van alle noodzakelijke inschrijvingsgegevens. Het lesgeld wordt betaald na het toesturen
van een factuur door de gemeente. Persoonlijk aanmelden voor de inschrijving is niet nodig. Op de website
van de Gemeentelijke Muziekschool verschijnt alle
informatie met o.a. de inschrijvingstarieven.
De inschrijvingen in het Filiaal Muziek en Woord van
de Academie van Zaventem worden als volgt georganiseerd:
• leerlingen die nu reeds ingeschreven zijn in de
filiaalafdeling (notenleer, woord, prepiano, previool)
kunnen herinschrijven voor het volgend schooljaar,
eventueel met keuze van een instrument:
- ofwel in de Academie van Zaventem van woensdag
9 t.e.m. vrijdag 11 juni, doorlopend van 14.00 tot
18.00 u. en op zaterdag 12 juni van 9.30 tot 12.30 u.
- ofwel in de Muziekschool van Kampenhout (deelgemeente Berg) op maandag 21 juni en maandag
30 augustus, telkens van 15.00 tot 19.00 u.
• nieuwe inschrijvingen gebeuren:
- in de Academie van Zaventem van woensdag 16
t.e.m. vrijdag 18 juni, doorlopend van 14.00 tot
18.00 u., op zaterdag 19 juni van 9.30 tot 12.30 u.,
op woensdag 23, donderdag 24 en dinsdag 29 juni,

doorlopend van 14.00 tot 18.00 u. en op donderdag
26 en vrijdag 27 augustus doorlopend van 14.00 tot
18.00 u.
- in de Muziekschool van Kampenhout (deelgemeente Berg) op maandag 21 juni en maandag
30 augustus, telkens van 15.00 tot 19.00 u.
Belangrijk: nieuwe inschrijvingen kunnen alleen met
SIS-kaart en identiteitskaart.
Inschrijvingstarieven
Kleuters van 5 tot 7 jaar betalen voor muziekinitiatie
e 112. Muziek of Woord kost e 56. Het verminderd tarief
bedraagt e 37.
Bijkomende informatie
Alle informatie over het filiaal en de keuze van het instrument, alsook een verduidelijking van de inschrijvingstarieven vindt u op de website www.academiezaventem.be
of @: dko@kampenhout.be

MUZIEKSCHOOL

Gemeentelijke
Muziekschool
Kampenhout
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jeugd

SPEELPLEIN INTRO
Nog 10 weken, begin al maar af te tellen allemaal want dan is het weer tijd voor de geweldige
zomervakantie! Waar kan je die beter komen beleven dan op ons speelplein ’t Grobbeltje.
We zitten tijdens het schooljaar natuurlijk niet stil, Rudy de Rups en de denkgroep smeden
samen met de jeugddienst plannen om er elk jaar weer iets geweldigs van te maken. Deze
zomer pakken we uit met twee nieuwe groepen: de Stippeltjes en de Zomerbrigade!

Jeugd

De kleuters hebben nood aan spelletjes en activiteiten op maat, zoveel is
zeker. Dat willen wij hen geven door de groepen volledig in te delen per klasje.
Zo zullen de Geeltjes de kinderen van 2,5 jaar en de 1e kleuterklas verwelkomen, de Stippeltjes zijn de kleuters die de 2e kleuterklas afmaakten en
tot slot zijn de Roodjes de kapoenen die de 3e kleuterklas beëindigden.
Omdat die Roodjes na de zomer naar het 1e leerjaar zullen gaan vonden wij het een goed idee
om hen ook tijdens de vakantie reeds kennis te laten maken met ‘het leven bij de groten’. Zij
zullen nog steeds activiteiten in hun vertrouwde groep hebben maar kunnen tijdens de namiddag instappen in de instuif. Daarbij kunnen ze vrij kiezen welke van de aangeboden activiteiten
zij graag willen doen.
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Genoeg voor die kleuters denken die tieners; wat met ons? Wat
is toch die Zomerbrigade? Deze groep vervangt onze ‘Oranjen’
van weleer.’t Grobbeltje is er ook voor tieners en dat zullen ze
deze zomer geweten hebben! Elke dinsdag en donderdag is er
de Zomerbrigade voor jongeren van het 1e, 2e en 3e middelbaar.
Samen met hun moni’s zullen ze zich aan verschillende activiteiten wagen aangepast aan
hun interesses. Alle activiteiten liggen op voorhand vast zodat iedereen goed weet wat hen
te wachten staat. Vrienden en vriendinnen zijn altijd welkom, daarom zullen de meeste
activiteiten werken zonder vooraf in te schrijven. Meer info over de werking en activiteiten
van de Zomerbrigade volgt nog!

Dit jaar opteren we voor een eenvoudige manier van betalen via Bancontact.
Wij willen voor ieders veiligheid liever geen centen meer op ons speelplein.
We willen de werking van ons speelplein niet helemaal omver werpen dus onze klassiekers zoals de instuif, kiesuurtjes, toneeltjes en vooral heel veel leuke, dolle en gekke activiteiten blijven natuurlijk bestaan! Ook het kaarten
systeem en de sjaaltjes zijn ondertussen vaste waarden geworden.
’t Grobbeltje zorgt sinds vorig jaar op een nieuwe locatie voor een spetterende vakantie. We zitten in de pastorij te
Relst en de kleuters spelen in de lokalen van de Chiro; beide gebouwen zijn te vinden in de Hutstraat te Kampenhout.
Weldra zal de informatiebrochure met bijhorende medische fiche in uw bus belanden. Ook via de scholen en de
gemeentelijke website zullen we de nodige informatie verspreiden.
Indien u vragen heeft voor die tijd kan u steeds contact opnemen met de jeugddienst via 016/65 99 15 of per mail op
jeugd@kampenhout.be . De jeugddienst is te vinden in de sporthal aan de Zeypestraat 26 te Kampenhout.

SUPERNANNY IN
KAMPENHOUT –
TERUGBLIK 16 MAART

KINDEREN AAN DE MACHT IN NIEUWE
KAMPENHOUTSE KINDERGEMEENTERAAD

schepencollege en een
kindergemeenteraad vindt
plaats tijdens de Parkfeesten op zondag 4 juli.
Het Parkcomité pakt uit
met geweldige activiteiten
voor jongens en meisjes
van 4 tot 16 jaar. Onder de
naam ‘Park4kids’ kunnen ze genieten van een onvergetelijke namiddag boordevol spelen, activiteiten en de
verkiezing van de kinderburgemeester.
Je kan vrij deelnemen aan de activiteiten maar voor de
verkiezing vragen we je om op voorhand in te schrijven
bij de gemeentelijke jeugddienst. Jongens en meisjes
geboren in 1998, 1999 en 2000 kunnen zich inschrijven
via onderstaand formulier. Dit breng je binnen op de
jeugddienst of mail je door naar ons. Zorg ook voor een
mooie foto van jou die we kunnen gebruiken om jouw
verkiezingscampagne te voeren. Liefst een pasfoto of
eentje waar vooral je gezicht goed op te zien is.
Iedereen die zich inschrijft voor deze verkiezing mag
in het najaar sowieso mee zetelen in onze Kindergemeenteraad. Wie het meeste stemmen haalt, wordt
kinderburgemeester, de zes volgende vormen het
kinderschepencollege. In de kindergemeenteraad
krijgen de kinderen van Kampenhout de kans om hun
stem te laten horen en kunnen ze meningen uitwisselen
over wat er leeft binnen onze gemeente.
Inschrijven kan tot 20 mei 2010 en vanaf dan maken
we de kandidaten bekend via onze gemeentelijke
website www.kampenhout.be en op de aanplakborden
aan speelplein ’t Grobbeltje.

De gemeente Kampenhout organiseert ook in 2010 verkiezingen. Jawel, kindergemeenteraadsverkiezingen!
De verkiezing van een kinderburgemeester, een kinder-

Jeugddienst Kampenhout Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout
☎: 016/65 99 15 – @: jeugd@kampenhout.be

We mogen spreken van een geslaagde
avond: meer dan 200 mensen zagen de
echte Supernanny aan het werk. Uit het leven gegrepen
en toch serieus onderbouwd met feiten wist Wendy
Bosmans onze gasten te voorzien van het nodige hart
onder de riem. Want zoals zij reeds formuleerde: we
willen het toch eigenlijk gewoon allemaal goed doen?
We sloten af met een gezellige babbel nadien en lieten
de Supernanny niet met lege handen naar Limburg terugkeren. Als je uit hier vertrekt kan dat niet zonder
echt Kampenhouts witloof mee te nemen.
In onze gemeentelijk bibliotheek zijn ook tal van naslagwerken terug te vinden rond opvoeden, neem er zeker
eens een kijkje!

Naam + voornaam
Adres
E-Mail-adres
E-Mail-adres ouders
Geboortedatum
School + klas
Tel./GSM-nummer
Vergeet zeker je foto niet bij te voegen!

jeugd

jeugd
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onderwijs
Gemeentescholen actief

onderwijs

De Toverberg Boekenbeurs
Onze jaarlijkse boekenbeurs was ook dit jaar weer een
enorm succes. Je kon er tal van kinderboeken kopen
en we kregen het bezoek van Geronimo Stilton die de
kinderboeken signeerde.
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De Toverberg
Mobiele School
Tijdens de themaweek
Boekbeurs organiseren
wij een leesmarathon.
De opbrengst gaat naar
de Mobiele School.

Lagere school Het Klimtouw en De Tovebrerg
Ook de natuurramp in Haïti raakte onze kinderen erg:
wij zamelden heel de week muntjes in en op het einde
van de week legden wij een landkaart volledig vol met
het ingezamelde geld:
• De Toverberg (lager en kleuters) zamelden samen
50,077 kg muntjes in, goed voor een bedrag van
€ 1590,49.
• Het Klimtouw zamelde 19,680 kg muntjes in goed
voor een bedrag van € 501,56.
Alle kinderne waren heel blij en hopen hiermee
de kindjes
in Haïti te
kunnen helpen
bij de wederopbouw van
hun schooltjes.

Noteer alvast in je agenda:
De Toverberg : Schoolfeest : 26 juni 2010.
Het Klimtouw: Schoolfeest : 8 mei 2010.
OPENDEUR voor alle scholen:
Maandag 30 augustus 2010 , van 17u tot 19u.

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

☎

☎

VOLGENDE INSTAPDATA VOOR DE KLEUTERS:
Maandag 17 mei 2010.
Woensdag 1 september 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

Gemeentelijke Lagere School Nederokkerzeel
Biststraat 13 - 1910 Kampenhout
016 65.99.86

☎

AFWEZIGHEIDSTOEZICHT
Wanneer u op vakantie gaat of voor een langere periode uit huis bent, kan U “afwezigheidstoezicht” aanvragen bij de lokale politie Kastze (kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst). Tijdens uw afwezigheid houden de
verschillende diensten van de politiezone (wijkzorg,
de interventieploegen, verkeersdienst en de gemeenschapswachters) op regelmatige tijdstippen toezicht op
uw woning. Na uw terugkeer zal u feedback ontvangen
van uw wijkmanager met vermelding van de tijdstippen
van de controles en eventuele opmerkingen.
Hoe kan u dit toezicht aanvragen?
• U vindt het aanvraagformulier op onze website
(www.kastze.be) Na het invullen kan u het indienen in
uw plaatselijk wijkkantoor of in zonecommissariaat
te Steenokkerzeel.
• Of u kan dit ook via het internet op de website
www Police-on-web.be waar u on-line een bericht van
afwezigheid kan invullen waardoor u hiervoor niet meer
naar het politiecommissariaat
hoeft te gaan.
Wij verwachten uiteraard ook dat u zelf enkele maatregelen neemt voor de periode dat u afwezig bent.
Hierbij enkele tips:
• Ramen en deuren goed afsluiten
• Laat geen sleutels aan de
binnenzijde van de sloten zitten
• Verberg ook geen extra huisdeursleutels buiten of in de schuur, chalet enz.
• Controleer hang- en sluitwerk op defecten
• Binnen deuren niet afsluiten, kostbaar meubilair ook
niet. Extra schade wordt daarmee voorkomen.
• Geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden thuis
achterlaten. In de kluis bij de bank is het veilig.
• Laat planten op hun gebruikelijke plek staan.
• Zorg dat kostbaarheden uit het zicht staan.
• Tijdschakelaars op lampen en/of op de radio doen,
zodat het lijkt of er iemand thuis is.
• Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus geen briefjes
op de deur en laat uw brievenbus regelmatig ledigen.
• Laat uw rolluiken overdag niet af en sluit geen overgordijnen

• Laat niet via uw antwoordapparaat of de voice-mail
weten dat u afwezig bent.
• Zet fietsen en brommers binnen ook op slot. Extra
maatregel: banden laten leeglopen.
• Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop
geklommen kan worden weg.
• Registreer en merk uw eigendommen.
• Vertel goede vrienden en familie wanneer u precies
weg bent (en waar u zit). Vraag ze of ze een oogje in
het zeil willen houden en zorg dat er altijd iemand is
die in uw huis kan.
• Vraag een buur een oogje in het zeil te houden.
• Parkeer eventueel de auto van de buren op uw oprit.
• Als u bij u in de buurt iets verdacht ziet, schroom dan
niet de politie te bellen. Noteer zo mogelijk kentekens en andere bijzondere kenmerken.
• Laat zo mogelijk iemand het gras maaien.
Wilt u uw woning beveiligen ?
Neem dan contact met onze coördinator technopreventie, inspecteur Frank Pierco
☎: 02/759 78 72 - @: slob.kastze@live.be

Lokale Politie KASTZE 5412
Korpschef : Hoofdcommissaris Patrick De Munter
korpschef@kastze.be			
Centraal commissariaat
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
☎: 02 759 78 72 – : 02 759 69 21
@: korpschef@kastze.be
Openingsuren :
alle dagen
Van 07.00 u tot 19.00 u (7 d/7)

Wijkkantoor Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
☎: 016 31 48 40 – : 016 20 58 37
@: politie@kampenhout.be
Openingsuren:
Elke werkdag van 08.00 u tot 11.45 u
Bijkomend elke dinsdagavond van 17.00 u tot 20.00 u

POLITIE

politie
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WIST JE DAT……

LEREN FIETSEN MET KIJK, IK FIETS!!

Lucien Somers een rasechte Kampenhoutenaar er een
decennium opzitten heeft als bondcoach van het Belgische
jumpingteam. Naast zijn deskundigheid van parcoursbouwer van gerenomeerde jumpings (oa jaarlijkse kerstjumping in de Nekkerhal te Mechelen) is Lucien verschillende
jaren onze nationale bondscoach geweest. Lucien won
in 1999 onmiddellijk één van zijn eerste SuperLeague
landenwedstrijd met ondermeer Ludo Philippaerts en
Philippe Lejeune in het team. Twee jaar later, in 2001, werd
de meest prestigieuze landenprijs ter wereld gewonnen in
Aken. In 2002 volgde een bronzen medaille op het WK in
Jerez de la Frontera, waardoor meteen de kwalificatie voor
Athene 2004 werd afgedwongen. In 2006 werd Jos Lansink
onder Lucien zelfs wereldkampioen. Zeg nu zelf dit verwezenlijken in de sportwereld als de paardensport is iets
waar we met zijn allen terecht fier op mogen zijn. Enkel
op het Olympische toneel wou het niet echt meezitten.
Enkele vierde plaatsen, maar een Olympische medaille die
ongetwijfeld het meeste weerklank had gekregen bleef uit.
Lucien, geniet van je welverdiende vrije tijd en het ga je
goed en een welgemeende proficiat voor een stille werker.

Wanneer? 5 juni 2010 van 9u30 tot 12u00 Wat?
Kijk! Ik fiets!’ is een project waarbij kinderen onder
begeleiding van ervaren monitor en met actieve hulp
van mama of papa (verplicht) op een halve dag leren
fietsen op 2 wielen. Er wordt een brochure ‘Kinderen op
de fiets’ voorzien voor de ouders, met tips en nuttige info.
De kinderen krijgen achteraf een echt ‘Kijk! Ik fiets!’diploma! Voor wie? Voor alle kinderen die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes - maximum 20 deelnemers
per sessie. - Deelnameprijs 5 euro Praktisch: Eigen fiets
zonder steunwieltjes, liefst met bagagedrager en helm
meebrengen. Inschrijven: Met het inschrijvingsformulier
(www.kampenhout.be) op de sportdienst

ZOEKTOCHT MONITOREN
De sportdienst is op zoek naar sportmonitoren die
instaan 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 laten proeven
van verschillende sporten. Een sportdiploma is steeds
een pluspunt, maar iedereen 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.

PROVINCIALE SPORTDAG 50 PLUSSERS
De provinciale sportdag voor 50 plussers gaat dit jaar
door op dinsdag 1 juni 2010 in het universitair sportcentrum te Leuven. De deelnameprijs bedraagt 5 euro.
Hiervoor kan je een hele dag sporten, ben je verzekerd,
krijg je een gratis drankje en krijg je een aandenken.
Een massa aan sporten wordt aangeboden, dus zeker
voor ieder wat wils. Busvervoer wordt voorzien. De bus
zal vertrekken en terug aankomen aan de sporthal van
Kampenhout. Inschrijven vooraf is zeker nodig en dit
kan op de sportdienst vanaf 19 april 2010. Allen welkom!! We hopen jullie allen te mogen verwelkomen!

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

SPORTWEKEN ZOMER
De zomer komt eraan en ook dan organiseert de sportdienst
naar goede gewoonte haar omnisportweken.
Volgende sportweken worden georganiseerd voor verschillende
leeftijdsgroepen.
Maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli 2010 (°2003 – 1998)
Maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli 2010 (°2003 – 1998)
Maandag 9 augustus tot en met vrijdag 13 augustus 2010 (°2003 – 1998)
Maandag 16 augustus tot en met vrijdag 20 augustus 2010 (°1998 – 1994)
Maandag 23 augustus tot en met vrijdag 27 augustus 2010 (°2005 – 2004)

Inschrijven kan op zaterdag
29 mei 2010 van 9u30 tot
12u00, daarna tijdens de
kantooruren op de sportdienst
in de sporthal.
Meer info en het inschrijvingsformulier vindt u op
www.kampenhout.be en via
de folder (verspreid in de
Kampenhoutse scholen).

SPORT
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Toerisme

TOERISME

DIJLELANDDAG- Zondag 6 juni 2010 - Van 13u tot

22

18u- Gemeenteplein Huldenberg
Toerisme Dijleland organiseert op zondag 6 juni 2010
haar jaarlijkse Dijlelanddag, een toeristisch feest boordevol gratis wandelingen, streekproducten, fietszoektocht, toeristische info, animatie en kinderanimatie.
Super chef-kok Felix Alen komt exclusief enkele
streekgerechten bereiden. Proeven van zijn lekkernijen
moet je zeker doen, er vallen immers leuke prijzen te
winnen!
Op de Straffe Streekproductenmarkt kan je proeven
en genieten van uitzonderlijk veel Vlaams-Brabantse
streekproducten.
Charlepoeng (de naam verwijst naar een legendarische
verzetsstrijder uit de streek tijdens de Boerenkrijg) kan
je in levende lijve ontmoeten tijdens de unieke Historische Animowandeling, waar je tevens Felix Sohie, de
grondlegger van de druiventeelt onder glas, tegen het
lijf loopt aan zijn serre op het domein rond het Kasteel
de Limburg Stirum, dat exclusief wordt opengesteld tijdens de Dijlelanddag.
Ook volop terug in de tijd gaan we met het legendarische
komische duo Laurel & Hardy, 2 imitatoren. Andere animatiekleppers zijn De Madammen (een bont vrouwelijk
gezelschap van raspercussionisten) en The Real Music
Band (swingende dixieland-, samba- en bluesgroep).
Genieten kan je ook van een fietszoektocht rond Huldenberg en enkele natuurwandelingen met o.a. prachtige
vergezichten, holle wegen en een gerestaureerde ijskelder. Er is tevens de nodige kinderanimatie met o.a.
een Sprookjeswandeling, geleid door 2 radeloze heksen
op zoek naar een toverformule…
Afspraak op zondag 6 juni in Huldenberg!

•

•

•

Meer info: Toerisme Dijleland
☎: 016 31 18 61 - @: info@toerismedijleland.be
www.toerismedijleland.be

I.s.m. gemeente Huldenberg, Regionaal Landschap
Dijleland, Streekproducten Vlaams-Brabant, Gidsenbond Dijleland, Pasar en Heemkunde Vlaams-Brabant.

OPENING VAARSEIZOEN ZATERDAG 1 MEI
Op ontdekking langs het kanaal Leuven-Dijle. Te Kampenhout – Sas aan de sluis. Fietsstalling is voorzien.
• Varen (± 30min.) met boot ‘Balou’ van Kampenhout
naar Boortmeerbeek om 10.30u, 11.30u, 12.30u,

•

13.30u, 14.30u, 15.30u,16.30u en 17.30u. Enkele boottocht of heen-en-terug. De fiets kan niet aan boord.
Tip: wandel na uw boottochtje langs het kanaal terug
naar Kampenhout (+/- 3 km).
Vrij bezoek (±1u) aan het Witloofmuseum, gratis toegang. Je maakt er kennis met de geschiedenis van
de witloofteelt. In het culinaire hoekje vind je overheerlijke witloofrecepten. Doorlopend toegankelijk
tot 18u. Meer over het museum - http://www.kampenhout.be/toerisme/witloofmuseum/index.php
Van 13u tot 18u worden in het museum demonstraties mandenvlechten gegeven door mandenvlechtster Lieve Lieckens.
Vrij fietsen langs de fietsknooppunten van het Dijleland of de bewegwijzerde Witloofroute (totale route
+/- 39km). Fietskaarten te koop op de stand aan het
kanaal of in het infokantoor van het Witloofmuseum.
Gegidste boswandeling (+/- 1u30min.) door het
Weisetterbos in Kampenhout om 11u en 14u. Vlakbij de sluis in Kampenhout op het Kanaal LeuvenDijle ligt op de linkeroever een wat langer dan breed
bos: het Liesbeth- of Weisetterbos. Samen met het
Schiplaken- en het Steentjesbos (Boortmeerbeek), is
het nog een restant van het uitgestrekte Plantsoenbosch dat in de loop der tijden sterk verbrokkelde.
Met gids van Natuurpunt..
Vrij wandelen (+/-7 km) langs het Aert van Beethovenpad. Ongeveer 520 jaar geleden leefde Jan
van Beethoven, de oudst gekende voorvader van
de bekende musicus Ludwig van Beethoven, te
Kampenhout. Zijn kleinzoon, Aert van Beethoven,
kocht landerijen in de streek en kwam aan de kost
als landbouwer. Het wandelpad is het parcours
van één van z’n zondagse wandelingen. Wandelkaart

toerisme

Info: @: toerisme@kampenhout.be

KALENDER STREEKWANDELINGEN IN HET
DIJLELAND 2010
Deze wandelingen zijn toeristische verkenningen in het
Dijleland, subregio van de Groene Gordel. Elke wandeling start om 14u en duurt zowat drie uur. De data zijn
steeds de 2de en de 4de woensdag van de maand. De
deelname is gratis. Kom en wandel mee. Ken-uwstreek! Een gids wijst u de weg.
Woensdag 28 april: Herent, 14u - Samenkomst en
vertrek aan de O.L. Vrouwkerk, Herent centrum
Verkennende wandeling in het noordwestelijke gedeelte
van de gemeente met aandacht voor de Eerste Wereldoorlog.
Woensdag 12 mei: Boortmeerbeek, 14u + Zondag 16
mei: 14u30, herhaling van deze wandeling - Samenkomst en vertrek aan het station.
In 1940 leefden er in België circa 70.000 Joden. Tijdens
deze wandeling wordt het XXste transport in herinnering gebracht. De wandeling gaat verder langs velden,
weiden en bos.
Woensdag 26 mei: Eizer, (Overijse), 14u + Zondag 30
mei: 14u30, herhaling van deze wandeling - Samenkomst en vertrek aan de Maria-Magdalenakerk (parochiekerk van Eizer)
Laag-Eizer, de eigenlijke dorpskern, ligt op grondgebied Overijse. Hoog-Eizer grotendeels op grondgebied Duisburg. Het gebied wordt gekenmerkt door
mooie vergezichten, markante gebouwen en heeft een
rijke geschiedenis.
Woensdag 23 juni: Loonbeek (Huldenberg), 14u
Samenkomst en vertrek aan de Sint-Antoniuskerk
We ontdekken Loonbeek, genesteld in de IJsevallei. Opvallend is dat de oostelijke valleihelling, in tegenstelling
tot de westelijke, erg steil is. Via een prachtige holle weg
in het Margijsbos genieten we van wijdse panorama’s
te midden van vruchtbare velden. De Koestraat voert
ons langs het klooster van Annonciaden. Wat verder bewandelen we de Nijvelsebaan, een oude Romeinse weg.
Terug in de vallei, wandelen we langs de kronkelende

IJse weer naar het kasteel en zijn eeuwenoude watermolen, een beschermd dorpsgezicht.
Woensdag 14 juli: Vossem (Tervuren), 14u
Samenkomst en vertrek aan Sint-Pauluskerk
Hoevenpad: de wandeling begint op het dorpsplein met
merkwaardige gebouwen en loopt verder langs kouters
en hoeven. De Voer is nooit ver weg.
Meer info: Toerisme Dijleland
p/a Aarschotsesteenweg 212, 3010 Kessel-Lo
☎: 016 31 18 61 - @: info@toerismedijleland.be
www.toerismedijleland.be

In samenwerking met Gidsenbond Dijleland

VRAGEN OVER PAARDENHOUDERIJ?
Het Vlaams Paardenloket staat voor u klaar!
In 2009 richtte de Vlaamse overheid een Vlaams Paardenloket op waar iedereen gratis terecht kan met vragen rond paarden houden. Welke vergunningen heb ik
nodig? Moet ik aangifte doen bij de Mestbank? Mag ik
paarden van vrienden transporteren? Is mijn paard correct geïdentificeerd? … Voor al deze kwesties staat het
loket voor u klaar. Kortom, indien u met paarden te maken krijgt, kan de vzw Vlaams Paardenloket u bijstaan.
Vzw Vlaams Paardenloket
Duboislaan 2 – 1560 Hoeilaart
☎: 02/658 09 50 - @: 02/659 09 51
info@vlaamspaardenloket.be
www.vlaamspaardenloket.be

OPROEP: MENSEN MET EEN HART VOOR
HEEMKUNDE
Vraagt u zich ook af wie de bouwmeester van de SintStefanuskerk van Nederokkerzeel was? Of van waar de
naam Campenhout vandaan komt? Of hoe de mensen
van de Bukenstraat den grooten oorlog doorstonden?
Of men in archieven meer te weten kan komen over het
verdwenen kasteel te Lelle (Berg) en haar inwoners?
En wie ontdekte nu echt het witloof?
Dan is deze oproep voor u bestemd! De gemeente
Kampenhout zoekt inwoners met een passie voor al wat
erfgoed aanbelangt. Neem gerust vrijblijvend contact
op met Toerisme Kampenhout.

☎: 016/65 99 71 - @: toerisme@kampenhout.be

TOERISME

te koop op de infostand of het infokantoor van het
Witloofmuseum.
Organisatie: Kanaaltochten Brabant vzw i.s.m. Toeristische Dienst Kampenhout. Het volledig programma vind
je op http://www.vaarhappening.be
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