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Gezamenlijke inzet en doelgericht werken is het engagement dat het gemeentebestuur voor 2010 heeft genomen. Dat engagement gaat het gemeentebestuur aan
samen met de vele organisaties, met de talrijke vrijwilligers én met u. In onze Gemeenteberichten leest u dat
er in Kampenhout heel wat gedreven inwoners zich inzetten. Het zijn mensen, jong én oud, die net dat ietsje
meer in de weegschaal leggen om zorg, schoonheid,
solidariteit én vooruitgang te bewerkstelligen. Op cultureel vlak is een zeer verscheiden aanbod. Grasduin
maar in de cultuurkalender én u vindt vast uw gading.
Opvoedingsondersteuning wordt voor de overheid
een belangrijk aandachtspunt. Ook daarin komen
wij tegemoet aan de vraag van ouders, want allen willen ze dat hun kind een goede plaats
vindt in deze prestatiegerichte maatschappij.
Kampenhout wil zich ook zorgdynamisch opstellen voor het bedreigde milieu. U kunt ondersteuning krijgen voor energiebesparende
ingrepen aan uw woning. Of engageer u mee om
onze gemeente te vrijwaren van zwerfvuil. Wellicht kan u zich als geboren of ingeweken Kampenhoutenaar nog verbazen over de verborgen
of ongekende schoonheid van onze landelijke gemeente. Doorblader eens onze brochure “uitstappen
2010“. Een uitdaging om toerist te zijn binnen de grenzen van uw gemeente. Een woord van dank aan eenieder die de gedrevenheid van de Kampenhoutenaar ook
buiten de gemeentelijke grenzen concreet gestalte geeft.
Onze vrijwilligers van 11.11.11. brachten door de vrijgevigheid van onze inwoners een grote som samen voor
medemensen die minder ontwikkelingskansen krijgen.
Wellicht een klein, maar daarom niet minder belangrijk
berichtje. De lente staat voor de deur. Hebben we oog
voor zwaluwen in nesten? Dit initiatief kan de aanzet zijn
om gedreven om te gaan met natuurzorg in de eigen tuin.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen
Greet Willems
Schepen van informatie

nuttige adressen

NUTTIGE ADRESSEN VAN DE GEMEENTE
Gemeentehuis				
Gemeentehuisstraat 16			
1910 Kampenhout

algemeen ☎: 016 65 99 11
algemeen : 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

Begraafplaatsen

016 65 99 31

bergraafplaats@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@kampenhout.be

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

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

ONTHAAL NIEUWE INWONERS
Zoals elk jaar verwelkomt het gemeentebestuur de nieuwe inwoners van Kampenhout. Op 27 november 2009 werden alle nieuwe
Kampenhoutenaren van het afgelopen jaar
uitgenodigd om kennis te maken met de burgemeester, de schepenen, de lokale politie en
de OCMW-voorzitter. Als eerste kreeg iedereen een rondleiding in het witloofmuseum en
nadien was er een gezellig samenzijn.

GEMEENTE

ALCOHOL- & DRUGPREVENTIE KASTZE

4

Daarnaast zal de preventiewerker, door middel van gerichte sensibiliserende acties, de bevolking informeren
over effecten en gevolgen van allerlei genotsmiddelen.
Voor beginnende problematieken kan men ook bij de
preventiewerker terecht voor een aantal gesprekken.
Uiteraard wordt discretie gewaarborgd.
Indien de preventiewerker niet kan helpen zal er naar
de meest aangewezen hulpverleningsinstantie doorverwezen worden.
De preventiewerker zal vanaf 1 maart 2010 zitdagen
hebben op de drie gemeentehuizen; de bevolking is ook
welkom in de andere twee gemeenten tijdens deze zitdagen (dus op de zitdag te Zemst zijn ook de inwoners
van Kampenhout en Steenokkerzeel welkom, en vice
versa).
De drugpreventiewerker is te bereiken via 02/255.02.85
of joris.van.vlasselaer@gmail.com. Gelieve steeds eerst
vooraf een afspraak te maken via telefoon of e-mail.

Sinds kort is Joris Van
Vlasselaer aan de slag als
intergemeentelijke preventiewerker rond alcohol en drugs
voor de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en
Zemst.
De preventiewerker staat ter
beschikking voor iedereen die problemen, vragen, opmerkingen,… heeft rond het drugfenomeen en alles wat
daarmee te maken zou kunnen hebben. De preventiewerker zal m.a.w. hét aanspreekpunt worden voor jong en
oud voor wat betreft druggerelateerde aangelegenheden.
De werking zal zich niet beperken tot de meest gekende
genotsmiddelen, zijnde alcohol en al dan niet legale
drugs, maar ook (psychoactieve) medicatie, gokken en
de meer recente fenomenen internet- en computerspelverslaving,…behoren tot het werkingsgebied.

ontwerp logo: funcke & co | c VAD

1e week
van de maand

2e week
van de maand

3e week
van de maand

4e week
van de maand

5e week
van de maand

Gemeentehuis Zemst
De Griet 1, 1980 Zemst

dinsdag
16u - 19u

woensdag
13u30 - 16u

dinsdagavond
16u - 19u

woensdag
13u30 - 16u

Zie 1e week van
de maand

Oud gemeenthuis Kampenhout
Gemeenteplein,
1910 Kampenhout

woensdag
14u - 16u

dinsdagavond
17u - 20u

/

dinsdagavond
17u - 20u

Zie 1e week van
de maand

/

woensdag
9u - 12u
14u - 16u

donderdag
9u - 12u
14u - 16u
17u30 - 20u

Zie 1e week van
de maand

Zitdagen drugpreventiewerker

Gemeentehuis Steenokkerzeel
Orchideeënlaan 17
1820 Steenokkerzeel
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cultuur

PROMS 2010

BESTE MUZIEK- EN DANSLIEFHEBBERS

De cultuurraad overweegt om voor de Proms editie 2010
een uitstap te organiseren. Om dit evenement financieel
draagbaar te maken, willen wij eerst een peiling doen
om te zien of hiervoor inderdaad interesse bestaat. De
uitstap zou plaatshebben volgens agenda proms op een
zaterdag, eind oktober – begin november. Kostprijs zou
rond de € 55 bedragen. Interesse ?

Op zaterdag 20 maart 2010 organiseert de dienst Cultuur van de gemeente Kampenhout zijn tweede Folkbal
zoals geen ander met het ensemble Limbrant.

VOORSTELLING “HET BOEK VAN TROET“
door Marc De Bel
Bioboer Tonus Wortel woont samen met de koe Troet
op een bioboerderijtje. Tonus heeft het weeskalfje Troet
zelf grootgebracht en ze zijn dan ook vrienden voor het
leven. Op een dag eet Troet per ongeluk een woordenboek op, waardoor ze plotseling kan lezen en praten.
Het nieuws van de geletterde koe verspreidt zich al snel
over het hele land; Troet wordt een echte BV. Maar is ze
nu gelukkig?
Dit vervolg op het boek Tonus en Troet is een verhaal
over echte en valse vriendschap en jezelf zijn.
Marc de Bel doorprikt op ludieke wijze het BV-schap of
in dit geval het BVK (Bekende Vlaamse Koe) fenomeen.
Hij heeft een handelsmerk op spannende verhalen en is
de bedenker van vele onsterfelijke figuren. Regelmatig
worden zijn boeken verfilmd of op de planken gebracht.
DEZE KEER SPEELT HIJ ZELF MEE, samen met Lulu
Aertgeerts en Hans van Cauwenberghe. Het boek van
Troet is geschikt voor kinderen vanaf 6 tot … jaar.
De cultuurraad in samenwerking met de jeugdraad en
het gemeentebestuur van Kampenhout nodigt jullie
daarom uit om samen met jullie ouders en/of grootouders te komen genieten van de voorstelling van “HET
BOEK VAN TROET” in het in het Sport– en Cultuurcentrum te Berg
Vrijdag 16 april 2010
Deuren: 14u30 - Voorstelling: 15u00
Inkom: Gratis

Na het grote succes van vorige editie, mag men zich ook
nu verwachten aan een uitzonderlijke avond met muzikale hoogstandjes uit het regionale repertoire, de specialiteit van het orkest Limbrant. Ook de fanfaremuzikanten brengen een speciaal en dansbaar programma.
Dit folkbal, zoals men het nergens anders kan meemaken, vindt plaats in de Sporthal van Berg, Schoolstraat
2 - 1910 Berg
Net zoals vorige keer is ook nu alles GRATIS.
De Sint-Sebastiaangilde van Kampenhout zorgt voor
drank en broodjes. Zaterdag 20 maart, een datum om
nu al in uw agenda te schrijven.
Meer info via de Cultuurdienst
☎: 016/65 99 72
@: cultuur@kampenhout.be

CULTUUR

Verwittig dan de cultuurdienst voor 30 maart 2010
☎: 016/65 99 72 tussen 09u00 en 12u00
@: Cultuur@kampenhout.be

Het programma ziet er als volgt uit:
• Van 19u tot 20u Kinderbal (vanaf ca. 10 jaar), met een
uitgebreide dansinitiatie door een team van Folk in
Leuven.
• Van 20u15 tot 20u45 dansinitiatie voor volwassenen.
• Van 21u tot 24u Folkbal met Limbrant.
Halverwege is er een uniek intermezzo door muzikanten van de drie fanfares van de gemeente: De Eendracht
(Kampenhout), De Toonkunst (Berg) en De Vlaamse
Leeuw (Relst).
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Burgerzaken

GEBOORTES

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Davy Dirix &
Annemie Rommens

26/11/2009

Sander

Jozef De Smedt &
Angélique Bouchez

02/09/2009

Jarne

Sven Colin &
Ruby Moyens

27/11/2009

Rany &
Romy

Bert Coorevits &
Mieke Van Opdenbosch

17/09/2009

Fran

Tim De Groote &
Rita De Wilde

30/11/2009

Eva

El Mamoune El Hardouzi
& Stephanie Van Israël

19/09/2009

Yahya

Geert Rassaerts &
Els Van Opwijck

30/11/2009

Sue

Armindo Rodrigues Da
Silva & Anja Biesemans

21/09/2009

Yasmine

Manuel Correia Rosa &
Danielle Vandergeeten

28/09/2009

Tiago

Christophe De Greef &
Kristel De Vleeschouwer

02/10/2009

Noor

Walter Cleynhens &
Elke Lambrechts

12/10/2009

Wannes &
Warre

Naim Avdiji &
Imrane Ismani

13/10/2009

Anila

Bart Taillieu &
Peggy Wynants

13/10/2009

Matthias

Wim Kemps &
Wendy De Keyzer

16/10/2009

Fran

Fiifi Solomon &
Gwenny De Vroe

21/10/2009

Nino

Duany Alberty Reynoso & 26/10/2009
Sarah Heymans

Luna

Maarten Vankeerberghen 29/10/2009
& Maria Vandoren

Froukje

Dirk Laforce &
An Willems

30/10/2009

Nand

Bart Willems &
Solange Legon

01/11/2009

Phéline

Steven Van Meensel &
Sarah Vranckx

02/11/2009

Sam

Jimmy Van Staen &
Nele Maes

03/11/2009

Lies

Patrik Teughels &
Nathalie Herremans

08/11/2009

Arthur

Gert Thys &
Hilde Bocanete

10/11/2009

Charlot

Pierre Weenen &
Katleen Tobback

10/11/2009

Lotje

Mohamed Dehni &
Ibtissam Claessens

16/11/2009

Yusuf

Cédric Boulanger &
Marie-Laure Neudt

17/11/2009

Estheban

Jan Merckx &
Marita Deepmala

22/11/2009

Senne

Maarten Van Steen &
Saskia Stroobants

20/11/2009

Jef

HUWELIJKEN
Pascal Artoos & Ilse Wellens

18/12/2009

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(november - december )
Gouden
Sylvain Uytterhoeven & Paula Alens
Jean Deboeck & Josephina Popleu
Jan De Coster & Adrienne Kemps
Roger Aerts & Mariette De Greef
Diamanten
Willy Van Dormael & Rosa De Donder
Willy Van Dormael & Rosa De Donder 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.

Burgerzaken

OVERLIJDENS

Petrus Renard

07/10/2009

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.*

Rachel Tobback

28/10/2009

Joanna Vanderwilt

30/11/2009

René Claes

10/12/2009

Egied Lebrun

14/12/2009

Paulina De Vroe

14/12/2009

Visschers Lambert

18/12/2009

Guy Tonon

28/12/2009

BURGERZAKEN

*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.

Toerisme

ONTDEK KAMPENHOUT

Het nieuwe toeristisch vaarseizoen start op zaterdag 1
mei 2010. Deze promotiedag vormt een aanloop voor
het recreatief gebruik van de Brabantse waterwegen
met o.a. het Kanaal Leuven-Dijle. Op 1 mei kan je tussen
10u en 18u te Kampenhout-Sas begeleide boottochten
maken en zal het Witloofmuseum doorlopend gratis te
bezoeken zijn. Randanimatie wordt voorzien. Het gedetailleerd programma zal in de volgende ‘gemeenteberichten’ gepubliceerd worden.
Noteer nu reeds 1 mei in je agenda!

Onze gloednieuwe brochure ‘Uitstappen 2010’ is verschenen. Je zal merken dat in Kampenhout heel wat te
ontdekken valt. Deze gids bevat o.a. een overzicht van
alle bezienswaardigheden in de gemeente, wandel- en
fietsroutes en ‘trips’ die je naar hartelust kan combineren. Deze brochure is gratis en kan je verkrijgen in: het
toeristisch infokantoor Leuvensesteenweg 22 Kampenhout-Sas, het gemeentehuis Gemeentehuisstraat 16 en
de bibliotheek Tritsstraat 5

info: Toerisme Kampenhout
☎: 016/65 99 71 of
016/22 33 80
@: toerisme@kampenhout.be
www.kampenhout.be

Foto’s: Filip Claessens

VAAR-, FIETS- EN WANDELHAPPENING

Toerisme
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BEGRAAFPLAATSEN

INFOAVOND BEGRAAFPLAATSEN
Sanerings- en herinrichtingswerken
Relst - Buken - Nederokkerzeel

BEGRAAFPLAATSEN

In het voorjaar start fase II van het totaaldossier sanering en herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen. De
tijd is rijp om u verder te informeren wat er op stapel staat. Daarom organiseren wij een INFOVERGADERING
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• Plaats : Glazen zaal OCMW - Dorpstraat 9 - 1910 Kampenhout
• Datum : donderdag 18 maart 2010 om 19u30
• Programma :
- Verwelkoming
- Toelichting plannen : bestaande toestand - problematiek - ontwerpplan - beplanting - sfeerbeelden
- Vraagstelling (algemeenheden)
U is van harte welkom !

MOGELIJKHEDEN TOT BEGRAVING,
TERMIJNEN EN KOSTPRIJS

nog als men opteert voor een concessie aan inwonerstarief.

(Waar in onderstaande tekst “begraving” wordt vermeld, is dit

Personen van Beneden-Veltem vallen eveneens onder deze re-

ook van toepassing bij “crematie”).

geling. Voor niet-inwoners geldt een tariefverdubbeling. Voor
begraving van personen die hun adres niet in Kampenhout

Er zijn verschillende mogelijkheden om een laatste rustplaats

hebben, wordt bijkomend € 100 aangerekend.

te bekomen op een gemeentelijke begraafplaats in Kampenhout. Enerzijds hangt het ervan af of de overledene al dan niet

Uitsluitend concessies zijn verlengbaar.

als inwoner, gelijkgestelde of niet-inwoner wordt beschouwd.

Dit kan naar aanleiding van :

Anderzijds heeft het te maken met wat men wil: begraving,

• een bijzetting : kostprijs wordt verhoudingsgewijs bere-

crematie, al dan niet concessie, asverstrooiing, asbijzetting in
urnenveld of in columbarium, …

kend;
• op het eind van de concessietermijn :
€ 700 voor een periode van 20 jaar (2p).

Algemeen uitgangspunt is dat eigen inwoners vrije keuze

Opeenvolgende hernieuwingen zijn mogelijk.

hebben:
• ofwel kosteloze begraving in volle grond voor 15 jaar*/ 1
persoon;
• ofwel begraving met een concessie voor 30 jaar* - al dan

Op de begraafplaatsen van Berg, Buken en Kampenhout liet
het gemeentebestuur reeds dubbele grafkelders plaatsen.
Hiervoor betaalt men € 700. Dezelfde regeling geldt, na herin-

niet met grafkelder (wat verschil uitmaakt m.b.t. type van

richting, ook in Relst en Nederokkerzeel.

zerk) -

Voorzetplaten columbaria en afdekstenen urnenvelden kosten

• kostprijs : € 1.050 voor max. 2 personen -een concessie

€ 250/stuk. Voor de naamgravures alsook de gravures op de

voor 3 personen (1 gewone begraving en 2 asurnen) kost

afscheidstafels strooiweiden geldt een aparte en nieuwe rege-

€ 1.400.

ling. Hierover verneemt u meer in de volgende gemeentebe-

* Vermelde termijn begint te lopen vanaf datum begraving of

richten.

concessietoekenning.
Verdere informatie :
Gelijkgestelden zijn personen die een bijzondere band hebben

Departement burgerzaken/afdeling burgerlijke

met Kampenhout. Dit is gekoppeld aan een verblijfsvoorwaar-

stand - begraafplaatsen (gelijkvloers)

de bvb. hier minstens 20 jaar gewoond hebben maar nu elders

☎: 016/65 99 31 - Fax 016/65 99 35
@ begraafplaatsen@kampenhout.be

verblijven in een rusthuis. Begraven in Kampenhout kan dan

OCMW

STOEMPDAG

VACATURE

De stoempdag was een groot succes. 330 smulpapen
hebben van de overheerlijke stoemp geproefd. Dat zijn
er weer veertig meer dan verleden jaar!

Het woonzorgcentrum Molenstee van het OCMW
Kampenhout zoekt voor onmiddellijke indiensttreding
verpleegkundigen, gebrevetteerd of gegradueerd, halftijds, deeltijds en voltijds.

De opbrengst van de stoempdag wordt integraal gebruikt door de sociale dienst van OCMW Kampenhout.
85 Kampenhoutse gezinnen kregen een kerstpakket.

Functie:
Je neemt actief deel aan de totale bewonerszorg voor 60
residenten en dit met het oog op kwalitatieve zorgverlening. Je bent een teamspeler die onze bewoners centraal stelt en je staat in voor de verpleegkundige zorg
die gekaderd is binnen een multi-disciplinaire werking.
Uw profiel:
Je bent in het bezit van het vereiste diploma. Je kan
zelfstandig werken, hebt een goed organisatievermogen en durft beslissingen nemen. Je schrikt niet terug
voor het nemen van verantwoordelijkheid op je afdeling
en ten aanzien van de bewoners.

OCMW KAMPENHOUT
VERKOOPT 3 PRACHTIGE BOUWGRONDEN

Ons aanbod:
Je krijgt een vervangingscontract van bepaalde duur
met het oog op een aanwervingsexamen.

Het OCMW van
Kampenhout verkoopt 3 prachtige
en rustig gelegen
loten bouwgrond
voor open- en halfopen bebouwing.

Het OCMW Kampenhout biedt je de volgende extra legale voordelen: gunstige verlofregeling, maaltijdcheques,
eindeloopbaanmaatregelen (premie of arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar), maandelijkse vaste toeslag op
je loon (11%), gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk.

De loten bevinden zich in Kampenhout, in de onmiddellijke nabijheid van scholen, winkels en openbaar vervoer. De loten liggen in een groene omgeving op wandelafstand van het natuurreservaat Torfbroek.
De loten worden verkocht onder de algemene verkoopsvoorwaarden. Er kan gebouwd worden volgens de goedgekeurde stedenbouwkundige voorschriften.
Alle geïnteresseerde kandidaten zijn van harte welkom.
Info over de verkoopsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier is te verkrijgen bij: OCMW Kampenhout - dienst huisvesting - Stéphanie Corbeels Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout - ☎: (016) 31 43 18
@: stephanie.corbeels@ocmw-kampenhout.be

Onze personeelsdienst kan je een loonsimulatie bezorgen (Griet De Koninck 016/314 312)
Meer info?
Neem contact op met Terry Horckmans, directeur
(☎: 016/65.75.60).
Solliciteren?
Stuur je brief, cv, kopie van je diploma naar:
OCMW Kampenhout, Griet De Koninck, Dorpsstraat 9,
1910 Kampenhout
of mail naar griet.dekoninck@ocmw-kampenhout.be

OCMW

De keuken van
WZC Molenstee zorgde
voor heerlijke
ajuinsoep en
de stoemp.
We konden
rekenen op heel wat hulp van OCMW-personeel,
gepensioneerd personeel en nog andere vrijwilligers.
Samen met de raadsleden, zorgden zij voor een vlotte
bediening. Bedankt!
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sport

FIETSTOCHTEN WTC- KWB VRIENDEN
De fietsers van WTC – KWB Vrienden organiseren in samenwerking met de gemeente wekelijkse fietsuitstappen op dinsdagnamiddag van april tot en met september 2010.
Het vertrek is voorzien aan de sporthal van Kampenhout
om 13u30 en we rijden aan een tempo van +/- 15 km/u.
De heen- en terugrit duurt 2 uur. Onderweg wordt een
pauze ingelast van ongeveer een half uurtje. Wil je graag
mee fietsen, neem dan even contact op met Roger Hannes, Tiendeschuurstraat 48, 1910 Kampenhout, 016/65
60 18, wtc-kwb-vrienden@kampenhout.be.

SPORT

SPORTWEKEN PASEN
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Ook in 2010 worden er sportweken georganiseerd tijdens de paasvakantie. Deze sportweken worden georganiseerd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Dinsdag 6 april tot en met vrijdag 9 april 2010
Maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april 2010
Inschrijven kan op zaterdag 6 maart 2010 van 9u30 tot
11u30, 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).

REGIONALE SPORTDAG 50 PLUSSERS
Op donderdag 25 maart 2010 organiseert de sportdienst van Kampenhout, samen met 7 andere sportdiensten van Sportregio Noord haar jaarlijkse sportdag
voor 50 plussers. Deze sportdag gaat dit jaar door in en
rond de sporthal van Steenokkerzeel.
Iedereen is welkom om een dag te bewegen en te sporten. Je kan kiezen uit een uitgebreid gamma aan sporten, zoals fietsen, bowlen, spinning, verschillende dansvormen en andere. De deelnameprijs bedraagt 7 euro.
Hierin is sporten, verzekering, 2 broodjes, soep en busvervoer inbegrepen.
Voor alle info en inschrijvingen (tot 17 maart 2010) kan
je terecht op de sportdienst.
We hopen jullie allen te mogen verwelkomen!

FINANCIËLE ONDERSTEUNING ERKENDE
KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN.
Op het einde van 2009 kregen 17 erkende Kampenhoutse sportverenigingen subsidies. Deze subsidies worden
verdeeld volgens 3 reglementen op basis van vooral
kwaliteitscriteria.
Hieronder vind u een overzicht van de bedragen.
1

BC Kampenhout

1188,4 €

2

Concordia

246,54 €

3

De Jonge Elite

738,17 €

4

FC Berg Op

2814,69 €

5

GSF Kampenhout

4323,29 €

6

Kampenhoutse Hondenschool

883,05 €

7

Karate Berg

3961,41 €

8

KWB Wielervrienden

879,8 €

9

De Leeuwkens

367,54 €

10

LRV De Laarstallen (paardrijden)

649,77 €

11

LRV De Laarstallen (ponyrijden)

3420,28 €

12

Petanka

373 €

13

Relst Sint- Jozef

219,3 €

14

SK Kampelaar

1715,65 €

15

SK Kampenhout

1191,62 €

16

TC De Zeype

2079,39 €

17

WTC Relst

949,57 €

Wenst u meer informatie omtrent het eventueel kunnen
verkrijgen van subsidies, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de sportdienst.

3de REGIONALE AVONTURENSPORTDAG
Avontuur, water, klimmen, klauteren, …? Heb je zin in
een dagje avontuur samen met je vrienden?
Wanneer? Donderdag 15 april 2010 (2de week paasvakantie)
Wie? Alle jongeren tussen 10 en 15 jaar.
Wat? Een dag vol avontuur (parcours boven water, hoog
boven de grond, klimmen en klauteren, …
Prijs? 15 euro (busvervoer en activiteiten inbegrepen).
Inschrijvingen + info: Sportdienst Kampenhout of www.
kampenhout.be

MELDPUNT SPORT
Heb je vragen en/of opmerkingen i.v.m. 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.

milieu

Heeft u de INTERZA - afvalkalender 2010 al eens goed
bekeken?
Hij ziet er niet alleen helemaal anders uit dan de vorige jaren…., ook inhoudelijk zijn er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd.
Zo organiseert INTERZA vanaf 2010 een huis-aan-huis
ophaling voor GROF VUIL en SNOEIHOUT OP AFROEP !!!.
Hoe gaat dit in zijn werk ?
Heel eenvoudig:
• U neemt uw afvalkalender en kijkt na wanneer de
eerstvolgende inzameling voor de afvalfractie GROF
VUIL of SNOEIHOUT plaatsvindt.
• Wanneer u van oordeel bent dat u tegen die dag een
voldoende hoeveelheid afvalfractie heeft om af te voeren, dan dient u zich via INTERNET aan te melden :
➡ www.interza.be ➡ Kampenhout ➡ Afvalophaling
(links onderaan) ➡ U vult uw gegevens in en verstuurt
deze vervolgens naar de INTERZA-databank.
• Heeft u geen internet? Geen probleem, u kan ook nog
steeds telefonisch contact opnemen met INTERZA via
het telefoonnummer: 02/7210731
Milieudienst Kampenhout:
@: milieudienst@kampenhout.be
☎: 016/65.99.04 of 016/65.99.08

BLOEMEN- EN PLANTENMARKT 2010
Op zaterdag 17 april 2010, tussen 9u30 en 16u00, organiseert het College van Burgemeester en Schepenen haar
vijfde openluchtbeurs rond het thema ‘Bloemen en Planten’.
Ook dit jaar wordt er getracht om nieuwe producten aan
de bezoekers te brengen zoals kruiden, vergeten groenten, streek- en bio-producten. Deze beurs heeft als doel
de inwoners van Kampenhout, en alle geïnteresseerden,
de gelegenheid te geven om deze producten te ontdekken,
bezichtigen en eventueel aan te kopen. Iedereen is welkom
op het gemeenteplein van 9u30 tot 16u00. In de hoop dat de
weergoden ons goed gezind zijn!

GEMEENTELIJKE SUBSIDIES
In 2010 kan u nog steeds terecht bij de Milieudienst voor uw
aanvragen voor gemeentelijke subsidies:
• het laten uitvoeren van een energie-audit;
• het plaatsen van hoogrendement beglazing;
• het plaatsen van een zonneboiler;
• het plaatsen van een regenwaterinstallatie;
• het kopen van een compostbak of –vat.
De reglementen van de subsidies voor het plaatsen van een
zonneboiler en het hoogrendement beglazing zijn administratief vereenvoudigd. Uw aanvraag gebeurt via de netbeheerder, de PBE (Provinciale Brabantse Energiemaatschappij). Wanneer de PBE uw dossier goedkeurt, ontvangt
u van de gemeente een extra premie. Dit geldt alleen voor
aanvragen die vanaf 1 januari 2010 worden ingediend bij de
netbeheerder.
Voor meer inlichtingen, surf naar http://www.kampenhout.
be/diensten/loket/index.php#milieudienst

ZWALUWEN IN NESTEN!

ENERGIETIP:

‘Gebruik energie waar het echt nodig is’.
Doe enkel de lampen
aan die je nodig hebt.
Dat klinkt vrij logisch,
maar mensen laten
vaak te veel lampen aan.
Daglicht is gratis!

Zwaluwen leven in groep. Zij broeden bij voorkeur in de buurt van
bestaande nesten. Heb je dus geen
nest hangen, maar heb je weet van
een broedende kolonie bij jou in de buurt, dan kan je de
zwaluwen helpen door een kunstnest te hangen.
Heb je interesse en denk je te beschikken over een geschikte locatie, dan kan je een kunstnest/steunbalkje/
mestplank bestellen door het invullen van het formulier
op de gemeentelijke website http://www.kampenhout.be/
milieu-natuur/campagnes/zwaluw-zoekt-nest.php
Geen interesse, maar heb je weet van zwaluwnesten in je
omgeving, laat het ons dan weten!

MILIEU

INTERZA GAAT MODERN!
HUIS-AAN-HUIS OPHALING GROF VUIL EN
SNOEIHOUT OP AFROEP!
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ontwikkelingssamenwerking

‘IN DE ZAK 2010!’

11.11.11 KAMPENHOUT

Zwerfvuilactie Kampenhout

11.11.11 Kampenhout stort €10983 aan de Waardig
Werk Campagne en dankt de inwoners van Kampenhout voor hun inzet en bijdrage.

Op zondag 21 maart 2010 begint de lente. Tijd voor een lenteschoonmaak dachten zowel het Gemeentebestuur als de
MARK (Milieuadviesraad Kampenhout).

MILIEU

Tijdens de eerste editie werd 1.020 kg zwerfvuil opgehaald
in de vier deelgemeenten.
Na de evaluatie van de eerste editie is gebleken dat het
grootste deel van het zwerfvuil afkomstig is van voorbijgangers (autobestuurders, toeristen, wandelaars, fietsers,…).

ontwikkelingssamenwerking
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Onder het thema ‘In de ZAK 2010!’ (Zwerfvuil Actie Kampenhout) zal die zondag een grote opruimingsactie plaatsvinden door verenigingen en vrijwilligers. Vanuit de vier
dorpskernen zal zwerfvuil ingezameld worden door plaatselijke verenigingen en vrijwilligers. Maar als inwoner van
Kampenhout kan u ook uw steentje bijdragen. U kunt een
vereniging bijvoegen, uw straat zelf opkuisen of, tijdens de
actie, de affiche aan uw raam plaatsen.
Zakken, handschoenen,... worden hiervoor ter beschikking
gesteld bij de milieudienst.
Na de opruimingsactie is er gelegenheid tot het uitwisselen
van zwerfvuilverhalen bij een hapje en een drankje.
Hebt u als vrijwilliger of vereniging interesse om deel te
nemen aan de zwerfvuilactie op zondag 21 maart
2010? Graag dan een antwoord vóór 3 maart 2010 op
milieudienst@kampenhout.be met de volgende gegevens:
• naam van de vrijwilliger(s) of vereniging;
• aantal deelnemers;
• deelgemeente waar men mee wil helpen opruimen.
Concrete afspraken over het verloop van deze dag, het
toegewezen parcours,… zullen naderhand worden meegedeeld!
Mensen die plaatsen kennen waar vaak afval of zwerfvuil wordt gedumpt, mogen dit zeker melden bij de
milieudienst@kampenhout.be.
Een vriendelijke en propere groet!
Milieudienst Kampenhout :
@: milieudienst@kampenhout.be
☎: 016/65.99.04 of 016/65.99.08

Foto’s van het
hele weekend vind
je op www.11kampenhout.be
Graag nodigen we u alvast uit voor een nieuw wereldfeest op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november
2010.
Naast de financiële actie werden er door 11.11.11 Nationaal 100.000 handtekeningen afgegeven aan het parlement. Met de petitie ondersteunden 100.000 mensen
de eisen voor een betere sociale bescherming van de
werknemers. Een indrukwekkend resultaat. Dat vond
ook Patrick De Wael, die ze als Kamervoorzitter in ontvangst nam. De aanwezige politici drukten hun steun
voor de campagne uit, hun engagement om hier in de
toekomst aandacht aan te blijven besteden en hun hoop
dat de regering hun resoluties spoedig zal omzetten in
wetgevend werk. 11.11.11 blijft samen met de coalitieleden er op toekijken dat dit ook effectief zal gebeuren.
De coalitie voor Waardig Werk bestaat aan Vlaamse kant
uit de ngo’s 11.11.11, Wereldsolidariteit, fos en Oxfam
solidariteit en de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB. In
het voorjaar wordt de campagne voortgezet en gevoerd
door de andere coalitieleden.
Meer info: www.waardigwerk.be

SENIOREN

Drie vragen of bedenkingen die meermaals
terug kwamen in ons Seniorenbehoefteonderzoek en waarop wij naar een antwoord zochten:
Ik werk nog graag in mijn tuin: snoeien, groenten kweken, gras afrijden, enz. Maar ik heb
zoveel groen en takken. Composteren doe ik
gedeeltelijk, maar alles kan niet. Daarom wens
ik een deel naar het containerpark te doen. Ik
steek alles in zakken en voer dit allemaal naar
het containerpark. Maar dan heb ik een groot
probleem in het containerpark:

“ Hoe krijg ik deze lompe en zware zakken
uit mijn wagen, hoe krijg ik ze op die trappen
gesleurd en hoe kan ik die zakken, boven mijn
macht, ledigen in die hoge container?”
1) Mag de parkwachter of parkbeheerder
helpen bij het deponeren van afval?

Het antwoord van de heer Jan Buysse,
algemeen directeur van Interza:
Het helpen deponeren van het afval behoort in
principe niet tot de taken van de parkbeheerder. Op drukke dagen is de personeelsbezetting hieraan zeker niet aangepast. Bovendien is
er het risico dat zeer snel oneigenlijk gebruik
hiervan zou worden gemaakt.
In de praktijk zal de parkbeheerder mensen die
hierin wat moeilijkheden ondervinden vaak een
handje toesteken. Dit zal zeker op kalme dagen
(dinsdag of vrijdag tussen 14 en 16 h) gemakkelijker lukken dan bij grote drukte.
Het zal eveneens gemakkelijker lukken bij een
éénmalige aanvoer van een stuk afval (bv oude
TV) dan bij een systematisch rekenen hierop bij
een grote vrachtaanvoer van afval.
“Ik woon in Kampenhout; mijn erfgenamen
niet. Na mijn overlijden moet mijn huis leeg
gemaakt worden voor verkoop of verhuur.”
2) Mogen mijn erfgenamen, die niet in Kampenhout wonen, toch met afval uit mijn huis
naar het Kampenhouts containerpark?

Het antwoord van de heer Jan Buysse,
algemeen directeur van Interza:
In regel hebben enkel inwoners van Kampenhout toegang tot het containerpark. Bij leeg-

maken van woningen na overlijden (of andere
specifieke gevallen) kan een bijzondere toelating gevraagd worden aan INTERZA (of de
gemeente).
We geven dan toelating tot gebruik gedurende
een beperkte periode. Retributies (vergoedingen) blijven in elk geval gelden.

“Ik woon in Kampenhout maar heb geen auto.
Hoe krijg ik mijn afval in het containerpark?”
3) Mag mijn zoon, die niet in Kampenhout
woont, met zijn voertuig mijn afval in het
containerpark van Kampenhout deponeren?

Het antwoord van de Milieudienst Kampenhout:
In regel hebben enkel inwoners van Kampenhout toegang tot het containerpark. Indien u uw
zoon vergezelt en u bewijst dat u een inwoner
van Kampenhout bent en u verklaart dat het uw
afval is, dan is er geen probleem.
Heel veel informatie vindt u in de jaarlijkse
ophaalkalender! Zo ondermeer dat de jaarlijkse
kost voor het ophalen en verwerken van afval
180 euro per gezin bedraagt!

OM TE ONTHOUDEN:
Op 20 oktober 2009 heeft de Seniorenadviesraad het “Voorstel Ouderenbeleidsplan”
officieel overhandigd aan het College van
Burgemeester en Schepenen. Dit “Voorstel
Ouderenbeleidsplan” hebben wij ontwikkeld op
basis van het Seniorenbehoefteonderzoek!
De geplande vergaderingen van SenioKa in
2010 zijn op 19 januari; 20 april; 20 juli; en
19 oktober. Telkens in de Gemeentelijke Raadzaal. Bent u 55+, dan bent u welkom!
De taak van SenioKa, Seniorenadviesraad
Kampenhout, is advies verstrekken aan het
gemeentebestuur over aangelegenheden die
55+ers aanbelangen. Die groep inwoners wordt
steeds talrijker en dus ook belangrijker! Maak
uw mening, uw idee, uw voorstel kenbaar via
SenioKa
Informatie en reacties
Dienst Welzijn:
@: Welzijn@kampenhout
: 016 65 99 34
of senioka@kampenhout.be

☎

SENIOREN

Seniorenbehoefteonderzoek
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Bibliotheek

bibliotheek

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

jeugd

16

jeugdboekenweek

PC-cursus

Op 15 maart 2010 start de
jaarlijkse jeugdboekenweek in de bib. Doe tijdens
deze periode mee aan de
wedstrijd en maak kans op
een mooie prijs.

In april richt de gemeente, naar jaarlijkse gewoonte,
een cursus werken met de computer, internet,
e-mail… in. Belangstellenden kunnen zich inschrijven
bij de dienst Welzijn van de gemeente. (016 / 65 99 34)

Openingstijden:

Verwen je oren!

•
•
•
•
•
•

Elke laatste zaterdag van de maand organiseert de bib
een voorleesuurtje.

Op zoek naar een bepaald werk?

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…

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

16u00 – 20u00
16u00 – 20u00
14u00 – 18u00
16u00 – 19u00
17u00 – 19u00
10u00 – 13u00

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).

Infoavond voor ouders, begeleiders en geïnteresseerden.

Dinsdag 16 maart 2010 - Infoavond met Wendy Bosmans
Sport– en cultuurcentrum Berg, ingang via Torfbroeklaan

Opvoeden en begeleiden is geen eenvoudige opdracht maar we kunnen ons blijven informeren. Tijdens deze infoavond gaan we dieper in op het thema straffen en belonen.
Met deskundige Wendy Bosmans als centrale spreker hopen wij u een boeiende avond
te bieden met ruimte voor uw vragen.
Deuren: 19u45

Start: 20u00

De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven voor 12 maart is de boodschap. Inschrijven kan via de website
(www.kampenhout.be) of telefonisch bij de jeugddienst.
Indien u specifieke vragen heeft, kan u deze in alle vertrouwen op voorhand aan de jeugddienst overmaken.
Zij zorgen dan dat deze vragen zonder bekendmaking van vraagsteller aan bod komen tijdens de infoavond.
Jeugddienst Kampenhout - Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout
☎: (016) 65.99.15 & (016) 65.99.16 - @: jeugd@kampenhout.be
V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

jeugd

Kostprijs?

Even voorstellen:
Be Oké, de buitenschoolse kinderopvang van onze gemeente, is er ook weer in de Paasvakantie. Samen met
je vriendjes, vriendinnetjes en de animatoren zullen we
er een spetterende vakantie van maken!
Wanneer?
• Opvang van 7u30 tot 9u00
• Activiteiten tussen 9u00 en 16u00
• Opvang van 16u00 tot 18u00
Week 1: di. 6 april – vrij. 9 april
Week 2: ma. 12 april – vrij. 16 april
Wie?
Max. 50 kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Waar?
Sport- en Cultuurhal Berg (ingang via Torfbroeklaan)

Oudste
kind
Tweede
kind
Vanaf het
3de kind

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

In deze prijs zit 1drankje per kind per halve dag inbegrepen!
Inschrijven?
Inschrijven kan uitsluitend op volgende momenten:
Dinsdag 23/03/2010 van 17.00 tot 20.00
Dinsdag 30/03/2010 van 17.00 tot 20.00
Inschrijven kan enkel en alleen op de jeugddienst op
voorvermelde dagen. (Zeypestraat 26, Kampenhout).
De ingeschreven dagen zullen worden gefactureerd.
Inschrijven na voorvermelde data is niet meer mogelijk!!!

jeugd

paasVAKANTIE
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Betaling? Na de inschrijving ontvangt u een factuur.

Neemt deel aan de activiteiten van Be oké op volgende data
Dinsdag
6 april
 voormiddag
 namiddag
Woensdag 7 april
 voormiddag
 namiddag
Donderdag 8 april
 voormiddag
 namiddag
Vrijdag
9 april
 voormiddag
 namiddag
Maandag
12 april
 voormiddag
Dinsdag
13 april
 voormiddag
Woensdag 14 april
 voormiddag
Donderdag 15 april
 voormiddag
Vrijdag
16 april
 voormiddag
Opgelet! op maandag 5 april is er GEEN Be Oké !







namiddag
namiddag
namiddag
namiddag
namiddag












hele dag
hele dag
hele dag
hele dag
hele dag
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 worden er foto’s genomen die later gepubliceerd worden in de
Gemeenteberichten. Indien 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 - @: jeugd@kampenhout.be

Inschrijvingsformulier

Mijn zoon/ dochter: .................................................................. Geboortedatum:.................................................
Naam ouders: . ......................................................................... Telefoon/gsm:.....................................................
Adres (facturatie) . .................................................................... E-mail:...............................................................
. ...............................................................................................................................................

onderwijs
Gemeentescholen actief

onderwijs

Lagere school De Toverberg .
Naar jaarlijkse gewoonte brengt de Sint speelgoed en
allerlei lekkers bij de
kinderen. Ook op school
kwam hij langs en had
een hele zak bij zich met
gezelschapspelletjes
om binnen te spelen bij
slecht weer.
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Lagere school
Het Klimtouw
Onze school werkt nog
steeds aan het Comeniusproject, waar we aan
de andere scholen van
van Engeland, Ierland en
Turkije laten weten welke
activiteiten er hier in België allemaal gebeuren in
de scholen. En dat is veel
meer dan leren alleen:
ook technologie komt
aan bod.

Kleuterschool De Toverberg.
Sneeuw is niet altijd even leuk voor de mensen die er
met de wagen doorheen moeten. Maar voor onze kleuters was het begin januari echt sneeuwpret geblazen.
Noteer alvast in je agenda:
Boekenbeurs De Toverberg: nieuwe formule:
Boekenbeurs op vrijdag 12 maart 2010
met als gast Jeronimo Stilton.
Met Spaghettiavond.
Lente OPENDEUR in de Kleuterschool
met Pannenkoekennamiddag
op zondag 28 maart 2010.
Het Klimtouw:
Schoolfeest 8 mei 2010.

VOLGENDE INSTAPDATA VOOR DE KLEUTERS:
Maandag 1 februari 2010.
Maandag 22 februari 2010.
Maandag 19 april 2010.
U mag altijd een kijkje komen nemen samen met
uw kleutertje. Er is een kijkuurtje in de 1ste kleuterklas,
voor de ouders met hun kleutertje: Op vrijdag 12 februari
2010 en op vrijdag 2 april 2010. Telkens van 09u tot 10u.
Met mogelijkheid om in te schrijven.
Indien deze data niet passen voor u kan u gerust op
een ander tijdstip een kijkje komen nemen met uw
kleutertje. Eén telefoontje volstaat om een afspraak te
maken: De Toverberg: 016/65.99.77

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

☎

politie

Korpschef: Hoofdcommissaris Patrick De Munter
@: korpschef@kastze.be		
Centraal commissariaat
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
☎: 02 759 78 72 – Fax : 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 – Fax : 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

Deelgemeente Berg
Jos Vangestel
@: wijkinspecteur.berg@hotmail.com
GSM: 0473 883 985
Deelgemeente Buken + Relst
Geert Vankeerberghen
@: wijkinspecteur.relst-buken@hotmail.com
GSM: 0473 883 907

Jaarlijkse informatieavond
inbraakbeveiliging voor woningen.
Op dinsdag 30 maart 2010 om 19:00 uur, zal de tweede jaarlijkse informatieavond rond inbraakbeveiliging
doorgaan in de raadzaal van het gemeentehuis te Kampenhout.
De uiteenzetting wordt gegeven door technopreventief
adviseur Frank Pierco van uw lokale politie. Tijdens deze
avond zal informatie worden verstrekt over de meest
voorkomende zwakke punten aan een woning die het
voor een inbreker mogelijk maken binnen te dringen. En
uiteraard ook hoe hieraan kan worden verholpen.
Inbraakwerende maatregelen worden fiscaal zeer sterk
aangemoedigd. Daarnaast wordt inbraakpreventie ook
nog via een premiesysteem aantrekkelijk gemaakt. Ook
hierover zal tijdens deze avond meer informatie worden
verschaft.
Het einde van de avond is voorzien omstreeks 21:00 uur
(uiteenzetting en gelegenheid tot napraten).

Achteraan van links naar rechts: Jos Vangestel, Geert
Vankeerberghen, Rudi Verbist
Vooraan van links naar rechts: Michel Vanden Berghe
en Nadine Van Grunderbeeck.
Wijkmanager Kampenhout
Hoofdinspecteur Michel Vanden Berghe
GSM: 0473 888 075
Onthaalinspecteur
Nadine Van Grunderbeeck
☎: 016 31 48 42
Deelgemeente Kampenhout-Nederokkerzeel
Rudi Verbist
@: wijkinspecteur.nederokkerzeel@hotmail.com
GSM: 0473 883 936

Alle inwoners van de deelgemeente Berg zullen voor
deze informatieavond een uitnodiging ontvangen. De inwoners van de overige deelgemeenten zullen in de komende jaren worden uitgenodigd.
Maar uiteraard staat het alle inwoners van Kampenhout
vrij deze informatieavond nu reeds bij te wonen.
Meer info:
Frank Pierco, inspecteur
PZ 5412 KASTZE
Dienst Technopreventie
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
☎: 02/759.78.72
@: slob.kastze@live.be

POLITIE

Lokale Politie KASTZE 5412
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GRATIS HUISVUILZAKKEN
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Vanaf 2010 kunnen patiënten die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en peritoneaal dialyse patiënten
jaarlijks van het gemeentebestuur een tussenkomst
bekomen voor huisvuilzakken.
Deze patiënten hebben veel afval dat veroorzaakt wordt
door hun ziekte. Daarom vindt het gemeentebestuur dat
het sociaal aanvaardbaar is om deze doelgroep met een
tussenkomst te voorzien. Deze tussenkomst bestaat
uit één rol (20 zakken van 60 liter) huisvuilzakken voor
restafval per jaar. Om in aanmerking te komen moeten
de personen die hier aan lijden inwoner zijn van de gemeente Kampenhout en mogen niet permanent in een
rust- of verzorgingstehuis verblijven. Patiënten die lijden aan incontinentie moeten jaarlijks een recent doktersattest en aankoopbewijs voorleggen. Patiënten met
stoma en patiënten met peritoneaal dialyse dienen jaarlijks een doktersattest voor te leggen. Deze documenten moeten aan de dienst Welzijn voorgelegd worden en
na controle ontvangen zij één rol huisvuilzakken. Het
toelagereglement voor gratis verstrekken van huisvuilzakken restafval is terug te vinden op de gemeentelijke
website, www.kampenhout.be, of bij het digitaal loket:
welzijn en gezondheid.
Meer info: Dienst Welzijn
☎: 016 65 99 34 - @: welzijn@kampenhout.be

MOBI+, OPFRISCURSUS VERKEER VOOR
55-PLUSSERS
Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks
leven. Boodschappen doen, familie of vrienden bezoeken, een toeristische uitstap maken, zijn maar mogelijk
als we ons kunnen verplaatsen. Mobiliteit is een recht
voor iedereen, maar de verschillende aanpassingen in
de wegcode, nieuwe wetten en regels, het steeds druk-

Inschrijving mobi+

Naam

ker wordende verkeer, nieuwe situaties zoals rotondes,
maakt het voor de verkeersdeelnemer niet makkelijk.
VSV ontwikkelde daarom Mobi+. Met dit initiatief krijgen
de 55-plussers de kans hun kennis over de wegcode bij
te spijkeren.
De cursus bestaat uit vier halve dagen, waarop alle aspecten van het verkeer aan bod komen. Elke deelnemer
ontvangt een informatiepakket en na het volgen van de
volledige cursus, een getuigschrift. Tijdens de cursus
wordt er niet met de auto geoefend, wel krijgen de deelnemers een kortingsbon voor praktijklessen.
De opleiding gaat door op de volgende vier data: donderdag 29/04, dinsdag 04/05, donderdag 06/05 en
dinsdag 11/05. Gelieve uw voorkeur van deelname te
vermelden: voormiddag (van 9.30u tot 12.00u) of namiddag (van 13.00u tot 15.30). De lessen hebben plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis te KAMPENHOUT,
Gemeentehuisstraat 16. De opleiding kost 25 euro. De
uiterste inschrijvingsdatum is 2 april 2010.
Indien u wenst in te schrijven bezorgt u onderstaande
strook ingevuld aan: PZ KASTZE, Mevr. J. Convents,
Tervuursesteenweg 295, 1820 STEENOKKERZEEL.
Het bedrag van 25 euro dient u over te schrijven op
het rekening nummer 091-0168463-03 van PZ KASTZE,
Tervuursesteenweg 295, 1820 STEENOKKERZEEL met
als mededeling: MOBI+, uw naam, de gemeente waarin
u woont en uw voorkeur voormiddag of namiddag.
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van dit
bedrag en de ingevulde inschrijvingsstrook.
Dankzij de bijdrage van het gemeentebestuur betaalt
KASTZE na afloop van de cursus de helft van het
inschrijvingsgeld, zijnde 12,50 euro, terug aan de deelnemers die de volledige cursus volgden.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met
Mevr. J. Convents op het nummer 02 759 78 72.
Adres

Voornaam
Bankrekeningnummer (voor terugstorting helft deelnameprijs)

Datum
Telefoon/GSM

Neemt deel aan MOBI+, een opfriscursus verkeer voor 55-plussers en schrijft 25 euro over op het rekeningnummer 0910168463-03 van PZ KASTZE, Tervuursesteenweg 295, 1820
STEENOKKERZEEL met als mededeling: MOBI+, uw naam en
gemeente, uw voorkeur voormiddag of namiddag (uiterlijk 2
april 2010).

Handtekening
Deelnamestrook terugbezorgen vóór 2 april 2010 aan de lokale
politie KASTZE - Tervuursesteenweg 295 - 1820 Steenokkerzeel
(invullen in drukletters aub)

PC OPLEIDING VOOR SENIOREN
Het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert voor
zijn senioren computerlessen in samenwerking met Seniornet Vlaanderen van woensdag 19 april 2010 t.e.m. maandag
26 april 2010 in het zaaltje van de bibliotheek. De sessies
duren telkens 3 u en kunnen zowel in voor- of namiddag als
’s avonds gevolgd worden.
ABC van de computer: ma 19 april - 9u tot 12u - Een
eerste kennismaking met de computer. Wat is een pc? Wat
is software? Hoe werk ik met een muis en toetsenbord? Na
die vragen wordt er praktisch gewerkt.
Word voor beginners: ma 19 april en di 20 april van 14u
tot 17u - Deze cursus bestaat uit twee delen. Eerst leer je
vlot werken met het toetsenbord, nadien leer je hoe je een
tekst opmaakt, teksten selecteert, kopiëren en plakken.
Excel voor beginners: di 20 april - 18u30 tot 21u30 en
woe 21 april - 14u tot 17u – Deze cursus bestaat uit twee
delen. In deze cursus leer je berekeningen, grafieken,
diagrammen en cijferoverzichten maken. Aan te raden als
je de basiskennis pc-gebruik kent.
E-mail voor beginners: woe 21 april - 9u tot 12u of
do 22 april - 14u tot 17u - Stap voor stap leren e-mailen,
berichten opstellen, verzenden, ontvangen en opnieuw
beantwoorden.
Internet voor beginners: ma 19 april - 18u30 tot 21u30 of
di 20 april - 9u tot 12u - Hoe zoek je dingen op het internet? Samen op zoek gaan naar websites die aanleunen bij
je eigen interessesfeer.
Internet gevorderden: woe 21 april of vrij 23 april van
18u30 tot 21u30 - We gaan Internet Explorer verder

Kruis de cursus aan die u wilt volgen!
Uren:
Ma 19 april 2010:
9u tot 12u
❑ ABC computer
14u tot 17u
❑ Word deel 1*
18u30 tot 21u30
❑ Internet beginners
Uren:
Do 22 april 2010
9u tot 12u
❑ Beeldbewerking deel 1*
14u tot 17u
❑ E-mail
18u30 tot 21u30
❑ Werken met digitale foto’s
Uren:
Za 24 april 2010
9u tot 12u
❑ Fotoboek maken
14u tot 17u
❑ Beeldbewerking deel 1*
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Deelname per cursus € 7, Deelname voor cursussen uit 2
delen € 14. Na de inschrijving zal u van het gemeentebestuur een overschrijving ontvangen voor de betaling van de
cursus. Inschrijven voor 24 maart 2009 op de dienst Welzijn,
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout ☎: 016/65 99 34 - 6 : 016/ 65 69 58
@ : welzijn@kampenhout.be

Telefoon/gsm:
Aantal cursussen:
Handtekening + datum:

Di 20 april 2010
❑ Internet beginners
❑ Word deel 2*
❑ Excel Deel 1
Vrij 23 april 2010
❑ Elektonisch bankieren
❑ Beeldbewerking deel 2*
❑ Internet gevorderde
Ma 26 april 2010
❑ Beeldbewerking deel 2*
❑ Werken met digitale foto’s

OPGELET cursussen die uit 2 delen bestaan bedraagt het cursusgeld € 14

Woe 21 april 2010
❑ E-mail
❑ Excel deel 2*
❑ Internet gevorderden
Za 24 april 2010
❑ E-mail
❑ Excel deel 2*
❑ Internet gevorderden

Inschrijvingsformulier

Naam:
Voornaam:
Adres:

uitdiepen en leren werken met de mogelijkheden van het
programma Google.
Elektronisch bankieren: vrij 23 april -9u tot 12u - Tijdens
de cursus worden de demonstraties van de verschillende
banken getoond en wordt geleerd hier concreet mee te
werken.
Werken met digitale foto’s: do 22 april of ma 26 april
van 9u tot 12u - In deze cursus leer je foto’s opslaan op
de computer, we steken de foto’s geordend in mappen en
branden ze op een cd.
Fotoboek maken: za 24 april van 9u tot 12u - Nog geen
tijd gehad om je foto’s in te plakken. Een fotoalbum is een
mooi alternatief voor de massa foto’s die je genomen hebt.
Je maakt een selectie van de mooiste foto’s en brengt die
samen in een digitaal fotoalbum.
Beeldbewerking voor beginners: do 22 april – 9u tot 12u
en vrij 23 april – 14u tot 17u of za 24 april – 14u tot 17u
en ma 26april – 9u tot 12u – Deze korte cursus bestaat uit
twee delen. Je leert je digitale foto’s bewerken. Als je al
een beetje met de pc kan omgaan is deze cursus zeker iets
voor jou. Breng zeker je digitaal fototoestel (en bijhorende
aansluitingskabel) mee.

WELZIJN

welzijn

wonen

EEN KANSARM ROEMEENS KIND BIJ U OP
VAKANTIE

BELASTINGKREDIET VERVANGT PREMIE
NIET-BELASTINGBETALERS

Al sinds 1994 laat de vzw Nestwarmte Roemeense kinderen en jongeren, die door hun ouders verlaten zijn,
in ons land op vakantie komen. Het is vooral de bedoeling hen te laten kennismaken met een volgens onze
normen “normaal gezinsleven”. Volgens hun opvoeders
en begeleiders hebben deze vakanties een positieve invloed op hun gedrag.

De Vlaamse energiepremie voor mensen die geen of te
weinig belastingen betalen, verdwijnt vanaf 2010. In de
plaats kunnen zij nu genieten van een belastingvermindering voor energiebesparende investeringen.

WELZIJN

Wie van 10 juli 2010 tot 08 augustus 2010 zijn gezin wil
openstellen voor een gastkind of jongere, kan meer inlichtingen bekomen bij
• Aerts Anita 016 73 39 26 of 0499 25 61 19;
• Swinnen Patricia 011 87 33 49 of 0494 67 79 36;
• Bonneux Brigitte 011 37 50 39 (tot 18u) of 0477 47 34 95.

wonen
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Voor meer informatie over de vereniging kun je altijd
een kijkje nemen op de website: www.nestwarmte.be
Om administratieve redenen moet de inschrijvingsperiode op 15 april 2010 worden afgesloten.

GEZONDHEIDSWANDELING
De welzijnsraad organiseert op zondag 25 april een
wandeling waarbij GEZONDHEID en TOEGANKELIJKHEID primeren.
Iedereen kan mee van klein naar groot, van jong tot oud,
goed te been of niet, in de buggy of in de rolstoel.
Deze wandeling, van ongeveer 5 km, is niet alleen wandelen maar heeft ook een aantal aangename verrassingen in petto.
Nieuwsgierig? Dan ben je van harte welkom op zondag
25 april om 14 u op het gemeenteplein in Kampenhout,
waar we vertrekken en ook terug toekomen.
Dienst Welzijn
☎: 016 65 99 34
@: welzijn@kampenhout.be

De Vlaamse premie wou mensen die geen of te weinig
belastingen betalen ook stimuleren om te investeren in
energiebesparing. Zij kunnen immers geen gebruik maken van de federale fiscale aftrek, wat dus ongelijkheid
met belastingbetalers in de hand werkt.
De federale regering heeft die ongelijkheid nu ook ingezien en besliste om voor deze personen het belastingkrediet in te voeren. Dit houdt in dat ze van de federale
overheid een belastingvermindering kunnen krijgen.
Het gaat om 40 % van het factuurbedrag. Het te verkrijgen bedrag is geplafonneerd.
Vanaf 2010 gaat deze regeling in. Het belastingkrediet
geldt voor investeringen in:
• de plaatsing van dakisolatie;
• superisolerende beglazing;
• een condensatieketel ter vervanging van het bestaande verwarmingssysteem.
Met de invoering van het belastingkrediet is het nut van
de Vlaamse premie achterhaald. De premie verdwijnt
dan ook. Niet-belastingbetalers moeten voortaan dus
aankloppen bij de federale overheid en dit invullen op
hun belastingbrief. Niet-belastingbetalers die in 2009
al dergelijke investeringen uitvoerden, kunnen nog tot
28 februari 2010 een premieaanvraag indienen bij Het
Vlaams Energieagentschap.
Hulp nodig?
Het woonloket, gelegen Frederik Wouterslaan 8, is
wekelijks geopend 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. Het woonloket is dagelijks bereikbaar via
woonloket@kampenhout.be of telefonisch 0492 58 00 31.

nuttig

Voortaan kunnen niet alleen werkzoekenden, maar ook werknemers en zelfstandigen met al hun vragen rond loopbaan,
werk en opleidingen terecht bij de werkwinkels van de VDAB.
Nieuwe energie nodig in je job?
Tijdens hun loopbaan worden werknemers en zelfstandigen
met tal van vragen of keuzemogelijkheden geconfronteerd.
Sommigen willen een opleiding volgen, anderen willen een
uitdagender takenpakket binnen het bedrijf, nog anderen willen minder of juist meer gaan werken, nog anderen willen een
totaal nieuwe job, … In deze werkwinkels vinden zij het antwoord op deze vragen. Zij komen als het ware hun loopbaanbatterij weer opladen, om daarna met nieuwe krachten verder
te kunnen. Om werknemers en zelfstandigen beter te kunnen
bereiken, zijn de werkwinkels op bepaalde dagen langer open.
Surf voor meer info naar: www.vdab.be/loopbaaninformatie
Werkwinkel Vilvoorde,Schapulierstraat 25
1800 Vilvoorde, ☎: 02 254 73 00

KOOP UW VERVOERBEWIJS MET UW GSM
Vanaf 1 februari 2010 kunt u per sms een geldig vervoerbewijs van De Lijn aankopen. Sms-ticketing wil een
alternatief bieden voor de verkoop van biljetten op
de voertuigen om zo de doorstroming van voertuigen te verbeteren en de stiptheid te bevorderen.
Hoe werkt het? Voor u opstapt, sms’t u een bestelcode
naar het verkorte nummer 4884. Voor een sms-ticket dat
60 minuten geldig is, is dat de code ‘DL’, voor een smsticket van 120 minuten is dat ‘DL120’. Na enkele seconden
krijgt u een bevestigings-sms die geldt als vervoerbewijs.
Zodra u opstapt op bus of tram moet u een geldig vervoerbewijs bij u hebben. Het is dus belangrijk dat u tijdig uw
sms-ticket aanvraagt, zodat u het zeker hebt wanneer u
op het voertuig stapt. Binnen deze tijd kunt u vrij reizen en
overstappen, ongeacht het aantal zones dat u doorkruist.
Als uw reistijd verstreken is, moet u een nieuw sms-ticket
of ander vervoerbewijs kopen. U mag uw rit niet uitrijden
met een sms-ticket dat verstreken is.
Voor een zacht prijsje... Een sms-ticket kost 1,30 euro
voor 60 minuten of 2,10 euro voor 120 minuten. Daarbij
komt nog 0,15 euro telecomkosten voor de aanvraag-sms.
Het sms-ticket is goedkoper dan een biljet bij de chauffeur. Het ticket wordt afgerekend via de gsm-factuur of
afgetrokken van het beltegoed. Momenteel kunnen alleen
Proximus-klanten een sms-ticket kopen, maar De Lijn is
volop aan het onderhandelen met Base en Mobistar over
een uitbreiding van het systeem. Meer info: www.delijn.be

DE 7 KRUISWOORDEN
van willem vermandere
Op Goede Vrijdag 2 april 2010 vieren en herdenken wij het
lijden en de dood van Jezus op een bijzondere manier. Willem Vermandere zal ons meenemen in zijn meditaties over
levensvragen rond leven en dood, religie en maatschappij,
geloof en individuele mens, zoektocht en twijfel, vanuit zijn
eigen ervaringswereld. Het worden zeven vertelelementen
van heimwee en opstandigheid, verbijstering en verrukking.
Natuurlijk moet daar muziek bij. Het zal een unieke belevenis zijn voor de toeschouwer!
Waar? De Sint-Antoniuskerk van Buken – Bukenstraat. De
deuren gaan open om 19u30 - aanvang 20u00.
Kaarten kan u kopen of reserveren vanaf 18 januari 2010:
VVK: 17 euro, aan de kassa : 20 euro. Kinderen beneden 12
jaar: gratis.
Op het federatiesecretariaat Veltem: 016/49.04.68 (tijdens
de kantooruren: 14u00 tot 16u30) of secretariaatveltem@
skynet.be

Nuttig

VDAB - DIENSTVERLENING VOOR WERKENDEN

SPONSORINGFIETSTOCHT
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“acht voor omgeving”
Marc Denauw en Marie-Josée Verhoeven fietsen voor het
goede doel, meerbepaald voor de inrichting van een “Inloopmobiel eetstoornissen”.
Jef De Smedt is peter van de fietstocht en zal o.a. paasmaandag meefietsen met zijn VTM-soapteam: acteurs en
actrices uit Familie. Ook jij kan erbij zijn! We vertrekken op
paasmaandag om 10 uur aan het stadhuis van Leuven. Je
kan kiezen: ofwel fiets je de volledige etappe tot Bokrijk
(78km), terugkeren is dan voor eigen rekening, of je fietst
een lus Leuven-Tienen-Leuven (+/-50km), terugkeren
is dan onder begeleiding van de KWB van Kampenhout.
Inschrijven kan voor de symbolische prijs van 8 euro en kan
via de website www.denauw.be of telefonisch bij Denauw
016/89 89 89.
Mensen die het project financieel willen steunen, kunnen
dit doen door te storten op de rekening van de Koning
Boudewijnstichting 000-0000004-04, met vermelding van
L81059 AN-BN vzw Kampenhout. Giften vanaf 30 euro
zijn fiscaal aftrekbaar. Manieren van sponsoring vind je op
www.denauw.be
Het verloop van de tocht kan je volgen op http://inloopmobieleetstoornissen.blogspot.com/
Alvast bedankt voor jullie steun, vanwege AN-BN vzw.

Activiteitenkalender
Maart 2010
Zondag

06.03.2010

Maandag
Vrijdag

08.03.2010
12.03.2010

Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag

13.03.2010
15.03.2010
16.03.2010
18.03.2010

Vrijdag
Zaterdag

19.03.2010
20.03.2010

Zondag
Maandag
Donderdag
Dinsdag

21.03.2010
22.03.2010
25.03.2010
30.03.2010

Zwerfvuil actie – In de zak 2010
Bijbelavond vervolg – Pax om 20u – Davidfonds Kampenhout
50+ Regionale sportdag – vertrek sporthal Steenokkerzeel
Infoavond – inbraakbeveiliging voor woningen – raadzaal gemeentehuis om 19u

Maandag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag

02.04.2010
03.04.2010
09.04.2010
10.04.2010
15.04.2010

De 7 Kruiswoorden van Willem Vermandere - St-Antoniuskerk Buken om 20u
Steakdag Joeri De Cremer – Park van Relst van 11u30 tot 21u
Kaart-spelavond De Bergse Vrienden - Pastorij Berg om 20u
Lenteconcert – Kon. Fanfare De Vlaamse Leeuw - Pax om 20u
50+ Busuitstap – KVLV Relst

Vrijdag
Zaterdag

16.04.2010

Toneelstuk Marc De Bel – Sport- en Cultuurcentrum Berg – 14u30

17.04.2010

Lenteconcert – Koninklijke Fanfare de Toonkunst 20u00 sporthal Berg

Eetdag – parchiecentrum Pax van 11u30 tot 15u
Jaarlijkse grote pensenkermis - Kantine voetbalclub SK Kampenhout – van 11u30 tot 14u
en van 16u tot 21u
Fuif – Nacht van de amazones 2010 – Sporthal Berg – LRV Laarstallen Paardenclub
Bijbelavond – in de Pax om 20u – Davidfonds Kampenhout
Boekenbeurs - sport- en Cultuurcentrum Berg van 16u tot 21u -school De Toverberg
Infoavond is straffen en belonen van kinderen - sport- en Cultuurcentrum Berg om 20u
Tweedehandsbeurs in ’t Park van Relst – Gezinsbond Kampenhout
55+ Senioren-dansnamiddag – Den Ast - 13u30 tot 17u
Infoavond met Wendy Bosmans – start 20u – Sport- en Cultuurcentrum te Berg
50+ Zorgen voor personen met een handicap – KVLV Relst
Infoavond begraafplaatsen om 19u30 de glazen zaal van het OCMW
Kaart-spelavond De Bergse Vrienden - Pastorij Berg om 20u
Folkbal zoals geen ander Met Limbrant

Activiteitenkalender

K.F. De Eendracht – Jeugdeetdag zaal Pax- 17u00
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April 2010

3de regionale avonturensportdag

Bloemen en plantenmarkt – gemeenteplein – van 9u30 tot 16u
Za./zo./ma.

17/18 en 19.04.2010

Kermis Relst

Maandag
Za./zo.
Zaterdag
Zondag
Vrijdag

19.04.2010

55+ Senioren-dansnamiddag – Den Ast – 13u30 tot 17u

24 en 25.04.2010
24.04.2010
25.04.2010
30.04.2010

Kermis Buken
Jaarlijks teerfeest K.F. De Eendracht in de Pax om 19 u
Gezondheidswandeling vertrek om 14u op het Gemeenteplein
Tentoonstelling 7 KK van 18u30 tot 20u in de glazenzaal OCMW

01.05.2010
02.05.2010

Tentoonstelling 7 kk van 14u tot 18u
Tentoonstelling 7 kk van 14u tot 18u

Mei 2010
Zaterdag
Zaterdag

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 dinsdagnamiddag, vertrek om 13u30, sporthal Kampenhout - 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

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 24/03/2010. Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16,
1910 KAMPENHOUT ☎
 : 016 65 99 34 - 6: 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.be

