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Als u deze editie van de Gemeenteberichten ontvangt, zomert
het volop. Bijgevolg is de inhoud ervan afgestemd op het buitenleven, op bevorderen van gemeenschapsleven. Maar eerst
een terugblik op de voorbije activiteiten. Het zijn oprechte succesverhalen geworden. Als u de verslagen leest, valt het u zeker op dat er in Kampenhout heel wat vrijwilligers de handen
uit de mouwen steken. Mensen met verschillende kwaliteiten,
diversiteit troef, maar allen bezield door een groot hart dat
gemeenschapsgevoel opbouwt. Proficiat en een gemeende “ dank u wel “ vanwege het gemeentebestuur.
In dit kader prijzen we het gloednieuw initiatief
“ Kampenhoutse dorpsrestaurants “ aan. Ook de
Gemeentelijke bibliotheek treedt naar buiten.
“ Bib-aan-huis “ stelt minder mobiele inwoners
in staat om als volwaardig lid van de bibliotheek
al lezend te genieten van zon en tuin . Ook de
bewoners van Molenstee kunnen het bezoek
van een bibliotheekmedewerker aanvragen. Zomermaanden en toerisme gaan hand in hand.
Waarom geen toeristisch dagje plannen in eigen streek. Grasduin in het toeristisch aanbod
en vergast vrienden of familie op een uitstap in
onze omgeving. U zult zelf versteld staan van de
onvermoede rijkdom die Kampenhout in petto heeft.
Onze streekproducten zijn een ware voltreffer! Tijdens de vakantiemaanden biedt de gemeente ook de
gewaardeerde feesten aan. Jong en oud zijn welkom! De
animatoren van ’t Grobbeltje staan startklaar om het beste
van zichzelf te geven : gevarieerde activiteiten voor elke leeftijdsgroep zijn al klaargestoomd. ’t Grobbeltje zal zoals voorheen
bruisen van pret! Vakantie betekent ook extra waakzaamheid voor
de veiligheid van onze woning. Maar … we vestigen ook de aandacht op de zorg voor onze dieren. Dieren zijn welzijnsgevoelige
wezens en ook tijdens onze vakantie blijven we verantwoordelijk
voor hun welbevinden. Daarom een speciale oproep om in onze
gemeente dierenleed te voorkomen én te bestrijden. En … waarom
niet deelnemen aan de tuinvlindertelling? Lees de tips voor een
vlindervriendelijke tuin. De biodiversiteit in Kampenhout kan er
alleen maar mooier en beter door worden. Het gemeentebestuur
wenst aan iedere inwoner van Kampenhout een deugddoende zomertijd toe : zalig zomerweer en vriendelijke contacten!
Namens het College van Burgemeester en Schepenen
Willems Greet
Schepen van informatie

cultuur

Het boek van Troet,
de nieuwe succesvoorstelling van en
met Marc De Bel,
landde op vrijdagnamiddag 16 april
in het Sport- en
Cultuurcentrum
(Berg). De Vlaamse
kinderauteur stond
er niet alleen voor.
Samen met tv-gezichten Hans Van Cauwenberghe en
Lulu Aertgeerts, bracht hij een geanimeerd toneel met
muziek! De aanwezige kinderen lieten zich begeesteren
door het komische avontuur van de sprekende koe die
zichzelf tot wereldster loeide. Uiteindelijk dreef vriendschap voor boer Tonus haar terug naar de stal in Kruisem. En de kinderen zagen, dat het goed was.

klepper van meer dan 600 pagina’s die u meeneemt
naar de wereld van de mazurka’s, polka’s en walsen.
Professor Gert Laekeman, voorzitter van het Vlaams
Instituut voor Volkskunst, loofde Boones nieuwe werk.
Maar wat zou een boekvoorstelling over muziek zijn
zonder muziek? Daar had Hubert een oplossing voor!
De voorstelling werd dan ook gekleurd door optredens
van Limbrant, het geesteskind van Hubert en het Waalse blazersensemble A râse dè tere! U kan het boek bestellen bij uitgeverij Peeters in Leuven.

FOLKBAL

CULTUUR

HET BOEK VAN TROET

7 KAMPENHOUTSE KUNSTENAARS

OPEN MONUMENTENDAG

Tijdens de week van de Amateurkunsten, vond van 30
april tot 2 mei de achtste editie plaats van ‘onze’ 7 Kampenhoutse Kunstenaars. Mimi Bekaert, Eric Bonckaert,
Nadine Buffet, Astrid Geets, Bernadette Peeters, Danny
Vander elst en André Van Steenweghen blonken ieder
in hun discipline uit! Bijna 400 mensen zakten af naar de
Glazen Zaal om te genieten van al dat moois.

Op zondag 12 september 2010 is
het weer zover… de 22ste editie van
Open Monumentendag Vlaanderen
staat dan in het teken van ‘De vier
elementen’. Ook Kampenhout doet
mee! Onder leiding van de vakkundige gidsen ontdekken wij hoe deze
4 elementen (water-aarde-luchtvuur) impact hadden en nog steeds hebben op de verbindingsweg langs en op het kanaal Leuven – Mechelen.
De centrale bedieningstoren kan hierbij uitzonderlijk
bezocht worden. Het Witloofmuseum stelt die dag haar
deuren gratis open!
Vertrekpunt : Parking Witloofmuseum, om 13.30 u.,
14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u.

BOEKVOORSTELLING ‘DANSMELODIEËN
UIT DE VLAAMSE VOLKSMUZIEKTRADITIE’

OPROEP: Wie heeft er oude foto’s van
Kampenhout-Sas?

Hubert Boone
stelde
zichtbaar ontroerd
op dinsdag 18
mei zijn jongste geesteskind
voor. Dansmelodieën uit de Vlaamse Volksmuziektraditie herbergt jarenlang onderzoek. Het resultaat is een

Naar aanleiding van Open Monumenten Dag is de cultuurdienst op zoek naar oude foto’s van KampenhoutSas en haar onmiddellijke omgeving. Wie hierbij kan
helpen, graag een seintje!
Meer info:
Cultuurdienst: ☎: 016/65 99 72
@: cultuur@kampenhout.be
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Burgerzaken

GEBOORTES

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Alexandre de Buck van
Overstraeten &
Melina Cervesato

28/03/2010

Adrien

Lieven Gevaert &
Cathy Wautier

31/03/2010

François

Rudy Engels &
Greet Vuylsteke

03/02/2010

Rune

Philippe van Hasselt &
Ingrid Coppens

04/02/2010

Nell

Bernard Eerdmans &
Wenda Hutsebaut

05/02/2010

Marjolein

Koen Salens &
Kristel Delait

13/02/2010

Caithlin

Ruben Van Extergem &
Sara Huybrechts

21/02/2010

Kiara

Hugo Bosmans &
Maria Pepermans

22/02/2010

Warre

Kevin Demey &
Karolien Teerlynck

22/02/2010

Kean

Kirsten Van Ingelgom &
An Imbrechts

24/02/2010

Lenke

Steve Verstraeten &
Karen Meganck

24/02/2010

Jurian

03/04/2010

David Hacquin &
Petra Dahlmann

Bernard Voortman &
Elizabeth Cheuk

26/02/2010

Joppe

Luc Oldyck &
Cathy Schelkens

30/04/2010

Steven Vandenberghen &
Stella Geelissen

05/03/2010

Amber

Filip Verdeyen &
Nancy Florenty

09/03/2010

Yana

Frans Eerdmans &
Helena Bischop

11/03/2010

Margaux

Sophie Van Meerbeeck

16/03/2010

Maxime

Geert Dewulf &
Katrien Braekers

17/03/2010

Matthias

Bruno Verhaeghe &
Yasmine Kasapoglu

17/03/2010

Alix

Grégory Janssens &
Valérie Keuterickx

25/03/2010

Moïra

Jody Bond &
Cindy De Winter

27/03/2010

Jesse

David Van den Bogaert &
Sara Vannoten

28/03/2010

Nanou

103 jarige
Roeckx Justina Maria
- wed. Van der Meiren
Bertrand - ° 24/04/1907,
afkomstig van Berg
maar verblijvend in Molenstee, werd op 24 april
door het College van
Burgemeester en Schepenen in de bloemetjes
gezet.

HUWELIJKEN

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(april – begin juni)
Gouden
Mustan Durmez & Sahinde Durmez
Felix Paeps & Anna Fonderie
Joseph Salu & Angela Galmans
Maurits Overloop & Martha Salu
Robert Van den dries & Hendrika Victoor
Roger Van Ingelgom & Simona Horckmans
Sylvain Verdeyen & Albertina Mertens
Jan Vander Elst & Angèle De Coninck

Burgerzaken

Diamanten
Volgende koppels vierden hun diamanten huwelijks
jubileum. Reeds 60 jaar delen zij lief en leed.
Joannes Bollijn & Joanna Van Appé
Lodewijk Vandereet & Joanna Meeuws
Renaat Janssens & Jeanne Verheyt
Lodewijk Vandereet & Joanna Meeuws

Renatus Verbist & Maria Hermans
Jan De Cremer & Ludovica Van Fraechem
Adolf Gotemans & Joanna Witpas

Joannes Gellaerts & Maria Verbist

OVERLIJDENS

Renaat Janssens & Jeanne Verheyt

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 Corbeels

27/02/2010

Rachel Heremans

19/03/2010

Irma Machiels

19/03/2010

Angela Walker

22/03/2010

Maria Eekeleers

27/03/2010

Jozefina Bal

05/04/2010

Maria Verstraeten

20/04/2010

Irma Van Boxel

22/04/2010

Irma Pauwels

03/05/2010

Jan Verhaegen

19/05/2010

*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.

BURGERZAKEN

Platina
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Renatus Verbist & Maria Hermans

Jan De Cremer & Ludovica Van Fraechem

Adolf Gotemans & Joanna Witpas

OCMW

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2010

OCMW

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.
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Voor wie?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
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. 13 juli, van 17u.00 tot 18u.45
Do. 12 augustus, van 14u.00 tot 16u.00
Di. 07 september, van 17u.00 tot 18u.45
Woe. 13 oktober, van 14u.00 tot 16u.00
Di. 9 november, van 17u.00 tot 18u.45
Ma. 6 december, van 14u.00 tot 16u.00
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

VACATURE
Het woonzorgcentrum Molenstee van het OCMW
Kampenhout zoekt voor onmiddellijke indiensttreding
verpleegkundigen en zorgkundigen, halftijds, deeltijds
en voltijds.
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 verzorgende taken of
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.
Ons aanbod:
Het OCMW Kampenhout bied 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.
Onze personeelsdienst kan je een loonsimulatie bezorgen (Griet De Koninck 016/314 312)
Meer info?
Neem contact op met Terry Horckmans, directeur
(tel. 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@ocmwkampenhout.be

KAMPENHOUT WACHT MEE......
“De wereld zal er in 2015 heel anders uit
zien”. Dat werd in het jaar 2000 beloofd door
alle lidstaten van de Verenigde Naties. 191
staatshoofden ondertekenden er toen de
Millenniumdoelstellingen, hun engagement om armoede en onrecht drastisch aan
te pakken. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat we absoluut niet op schema zitten om deze doelstellingen ook te halen.
Wat zijn de Milleniumdoelstellingen nu
weer precies? Op www.detijdloopt.be vind
je er alvast wat meer info over.
Wacht jij ook op de realisatie van de Millenniumdoelstellingen? Grijp dan deze kans om samen met je gemeente deel uit te maken van deze belangrijke campagne. De centrale overheden van alle landen moeten
aangemoedigd worden door hun eigen bevolking. De
lokale besturen staan als overheidsniveau het dichtst
bij de bevolking en willen via deze motie de op¬roep van
de bevolking ondersteunen. Het gemeentebestuur van
Kampenhout gaf het goede voorbeeld en ondertekende reeds de motie ‘De tijd dringt’.
In 2010 dient er zich een historische kans aan om dit tij
te keren. Half september organiseren de Verenigde Naties immers een VN-topoverleg, specifiek gewijd aan
deze Millenniumdoelstellingen. We willen in eigen land
en wereldwijd dan ook alle druk uitoefenen om deze beloftes in resultaten om te zetten.

Politici, waar wachten
jullie nog op?
Op het event “De Wachtnacht” van 11 september 2010 in Gent sturen
we met 10.000 mensen
deze vraag de wereld
in, gericht aan de regeringsleiders en verantwoordelijke politieke instanties. Dit event is een
organisatie van 2015 DE
TIJD LOOPT, meer dan 25
Noord-Zuidorganisaties
slaan de handen in elkaar. De coördinatie ligt in handen van 11.11.11, koepel
van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.
Wil je mee wachten en de wachtmee-campagne steunen? Of meer weten over de podiumprogrammatie en
het evenement surf naar www.wachtmee.be

Noteer nu alvast in je agenda:
11 september Gent! Tot dan.

KAMPENHOUT WORDT FAIR TRADE GEMEENTE
De gemeenteraad keurde de Resolutie goed en gaat een engagement aan om binnen de 5 jaar een FairTrade
Gemeente te worden.
FairTradeGemeente is een campagne die verschillende actoren in de gemeente samenbrengt rond het thema
eerlijke handel en lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten. In een volgende stap wil
een stuurgroep met de bevolking nagaan of er in Kampenhout voldoende draagvlak is voor dit project. Het gemeentebestuur voldoet alvast aan het eerste criterium aangezien zij al een tijdje geleden waren overgestapt tot
de aankoop van FSC-papier. Ook de koffie is al enige tijd een Fairtrade product en de gemeente doet beroep op
een leverancier die wordt gecertificeerd door Max Havelaar,
Meer info: dienst Welzijn, welzijn@kampenhout.be of 016/65 99 34

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING
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Bibliotheek

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

Dienstreglement

Verlengen

Vanaf 1 juli 2010 gaat in de bib een nieuw dienst
reglement van kracht.

Werken aangeboden aan de balie verkrijgen bij het verlengen een nieuwe uitleentermijn van 28 dagen.
Vanaf 1 juli kan men ook online- of telefonisch verlengen. Hierbij wordt de nieuwe uitleentermijn beperkt tot
7 dagen.

De belangrijkste wijzigingen :

bibliotheek

Openingstijden
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Maandag

15u30-19u30

Dinsdag

15u30-19u30

Woensdag

14u00-18u00

Vrijdag

15u30-19u00

Zaterdag

10u00-13u00

Vanaf 1 september 2010
Bib-aan-huis

Uitleentermijnen en aantallen
De uitleentermijn voor alle materialen (boeken, strips, tijdschriften, cd’s, cd-rom’s en dvd’s) bedraagt 28 dagen en
van elk medium mag men 5 titels per persoon ontlenen.

Tarieven
Omschrijving

Bedrag

Jaarlijks lidgeld (van 18 tot 59 jaar)

€ 2,50

Aflevering lenerskaart bij verlies

€ 1,00

Leengelden per titel en per ontlening of verlenging
Cd’s, educatieve cd-roms of dvd’s € 0,50
Niet educatieve cd-roms of dvd’s en
€ 1,00
taalcursussen
Maningskosten te laat ingeleverde werken :
per titel (alle materialen) € 0,20
Te vermeerderen met administratieve kosten :
brief / e-mail € 1,00

Bib-aan-huis richt zich tot elke ernstig minder mobiele
inwoner van Kampenhout die op een of andere wijze
‘aan huis gebonden’ is en zich niet naar de bibliotheek
kan verplaatsen (langdurig zieken,
mindervaliden, bejaarden...)
Geïnteresseerden contacteren de bibliotheek :
telefonisch op het nummer 016 / 65 99 79 of
per e-mail: kampenhout@bibliotheek.be
De bibliotheek maakt met u een eerste afspraak voor
een verkennend gesprek waarbij de bibliotheek met u
overeen-komt wanneer een bibliotheekmedewerker u
de door u gewenste werken op regelmatige basis kan
bezorgen en, indien van toepassing, weer ophaalt.
Ingeschreven leden maken via de webcatalogus :
www.bidoc.be/kampenhout
of via gepersonaliseerde keuzelijsten
hun wensen kenbaar.

aangetekende brief € 5,00
Afdrukken / kopiëren per blad
A4, zw € 0,10
A4, kleur € 0,20

Bib-aan-huis is gratis voor leden van de bibliotheek.
Boeken, tijdschriften en strips lenen is gratis ; voor cd’s
en dvd’s wordt een leengeld gevraagd.

A3, zw € 0,20
A3, kleur € 0,40
Verlies/beschadiging ontleend werk

Kostprijs

Verkoop wandel- en/of fietsroutes

Kostprijs

Het volledige dienstreglement kan men raadplegen op :
www.kampenhout.be/cultuur/bibliotheek.php
of in de bibliotheek .

WONEN

Bezoek de bib en ontdek de collecties :
verhalende, informatieve en GROTELETTER 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).

Aanwinsten top 5
Verhalende boeken :
Tot 14 jaar :
Op safari / Bothof, Colette
De verborgen stad / Stilton, Thea
De zweefbollen van professor Otomoto / De Bel, Marc
Het leven van een loser / Kinney, Jeff
Ik dacht dat het ergste nog moest komen / Minne, Brigitte
Vanaf 14 jaar :
Papier / Bracke, Dirk
Onweerstaanbaar / Feliers, Anja
Loverboys / Vreeswijk, Helen
Het zwijgen van de vossen / Van Brakel, Mario
Zo wil ik zijn / Von Bredow, Katarina
Volwassenen :
Op springen / Von Zweigbergk, Helena
Roerloos / Fielding, Joy
De cel / Aspe, Pieter
Villa Vintage / Wolf, Isabel
Vrij vrouwelijk / Christoffels, Gerty e.a.
Kaloemmerkes in de zep / Brusselmans, Herman

De gemeente gaat tegen 2020 een inhaalbeweging maken in het aanbod van sociale woningen. Deze stimulering is een gevolg van het Grond- en pandendecreet.
De grootste achterstand moet de gemeente realiseren
in het aanbod van de sociale huurwoningen. In 2020
zouden er 72 nieuw sociale huurwoningen gerealiseerd
zijn, een paar jaar later nog eens 31.
De realisatie van sociale woonprojecten is niet zo eenvoudig. De sociale woningmaatschappijen moeten
wachten op subsidies, vergunningen aanvragen, gronden aankopen, …
De eerste nieuwe sociale woningen gaan gebouwd worden in Buken, waar vroeger de dancing stond. Er komt
een divers aanbod van 1 kamer, 3 kamers of 4 kamers
woningen of appartementen. De straat krijgt de naam
Bukenhof en dit project is goed voor 13 huurwoningen
en 6 koopwoningen langsheen de Leuvensesteenweg.
Met 6 sociale koopwoningen in Buken is eveneens
een aanzet gegeven voor de realisatie van 39 sociale
koopwoningen tegen 2020. Al deze nieuwe woningen
gaan ontwikkeld worden in fasen en verspreidt over
verschillende projecten.
Ben je geïnteresseerd voor een sociale woning dan
kan je steeds contact opnemen met onze woonconsulent via woonloket@kampenhout.be of
0492 58 00 31. Hij helpt je graag bij het invullen van de
aanvraagformulieren.

Informatieve boeken :
Guinnes world records 2010
100% positivo : het geheim van optimisme / Bormans, Leo
De zilveren lepel : pasta / Decock, Jeske
Encyclopedie voor tuinontwerpen / Royal Horticultural Society
Windows 7 / Van Duuren, Bob
DVD :
Hannah Montana : the movie, Mannen die vrouwen haten,
G-force, I can’t think straight, Harry Potter and the halfblood prince
CD :
The fame / Lady Gaga, The e.n.d. / The Black Eyed Peas,
Here we go again / Lady Linn, Invaders must die / Prodigy,
Wait for me / Moby

WONEN
XX

DE GEMEENTE STIMULEERT DE BOUW
VAN SOCIALE WONINGEN.
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onderwijs
Gemeentescholen actief
De Toverberg Lagere school : aankoop Leesboxen & Technologiekoffer.
Op het jaarlijkse bal van de burgemeester (2009) mocht ons oudercomité samen met onze leerkrachten opdienen en
afruimen. Hiervoor kregen wij een mooie som ( € 5225). Aangezien het om een heel groot bedrag gaat, zijn we niet
over één dag ijs gegaan om dit bedrag zo nuttig mogelijk voor onze kinderen te kunnen besteden.De lagere school
kocht leesboxen en een technologiekoffer. Onze kinderen hebben er al heel wat lees- en technoplezier aan beleefd.

onderwijs

De Toverberg Kleuterschool : aankoop Turnmateriaal.
In onze kleuterschool besloot men om Wescoblokken aan te kopen om te gebruiken tijdens de turnlessen.
Dit dure materiaal kwam al heel goed van pas om in de vernieuwde turnzaal te turnen.
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Lagere school Het Klimtouw .
Het jaarlijkse schoolfeest in Nederokkerzeel stond in het teken van woord en beeld.
Na het schitterende optreden van de kinderen had er nog een verrassing plaats:
• het logo van de school werd bevestigd op de voorgevel van de school en plechtig ingehuldigd door de Burgemeester,
de Schepen van Onderwijs en de directeur.
• voor deze feestelijke gelegenheid werden de ouders getrakteerd op een glaasje cava of fruitsap en kregen de kinderen een badge met het logo.

Noteer alvast in je agenda

VOLGENDE INSTAPDATA VOOR DE KLEUTERS:

Maandag 30 augustus 2010,
van 17u tot 19u.

Maandag 1 september 2010.
Maandag 8 november 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

OPENDEUR
voor alle scholen:

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

☎

☎

jeugd

PARK4KIDS

TERUGBLIK: JONGERENNAMIDDAG

De Parkfeesten pakken op zondag 4 juli uit met geweldige activiteiten voor jongens en meisjes van 4 tot 16
jaar. Onder de naam ‘Park4kids’ kunnen de kinderen
zich komen uitleven op de bungee-trampoline, minigolf, springkasteel, hindernissenbaan,… Verder is er
een schminkstand, circusanimatie, djembé, muziek en
niet te vergeten het traditionele ballekes rapen!

Van jiujitsu tot humor over koken, djembé en dans: onze
eerste jongerennamiddag was superplezant! We bedanken de mensen die de workshops kwamen geven voor
hun goede begeleiding en natuurlijk al de enthousiaste
tieners die erbij waren. Hopelijk was dit een startschot
voor onze Zomerbrigade tijdens de grote vakantie. Die
zal ook in deze lijn de grote vakantie vullen met gevarieerde activiteiten voor 13 – 15 jarigen.

Bovenop deze activiteiten is er ook de verkiezing van de
Kinderburgemeester. Kinderen geboren in 1998, 1999
en 2000 kunnen deelnemen aan deze verkiezing. Alle
kandidaten zullen nadien deel uit maken van de eerste
Kampenhoutse Kindergemeenteraad. Hier kunnen zij
hun stem laten horen en hun mening geven over actuele thema’s.
De activiteiten gaan door in het Park van Relst van 13u30
tot 17u00. Let wel: het park is volledig autovrij.

ZOMERBRIGADE
SPEELPLEIN
’T GROBBELTJE
Iedereen zal het geweten hebben: ’t Grobbeltje is klaar om een
lading tieners te ontvangen in de gloednieuwe Zomerbrigade!
Elke dinsdag en donderdag van 5 juli tot 27 augustus zijn
er activiteiten voorzien. Het volledige programma viel al
in de Kampenhoutse brievenbussen van de tieners en is
ook te bekijken op onze website www.kampenhout.be.
Voor sommige activiteiten moet je op voorhand inschrijven, ook dat vind je terug in de bundel. De betaling voor
de tieners verloopt anders dan bij de kleuters en lagere
school. Alle dagen waarop je aanwezig bent worden gefactureerd. Als je aankomt ’s morgens teken je af bij de
animatoren en dan krijg je een factuur voor die dagen.
Als er ingeschreven dient te worden zal er ook een extra
bedrag bijkomen. De bedragen vind je allemaal terug in
onze infobundel. We hopen dat jullie er zin in hebben
want wij kijken er al volop naar uit!

TERUGBLIK: CANDLELIGHT PICKNICK
ANIMATOREN SPEELPLEIN
Tijdens de zomer staan er op speelplein ‘t Grobbeltje
tal van animatoren klaar om de kinderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Ook voor hen is een eerste
speelpleindag best spannend en daarom hebben we al
eens met iedereen samen een boterhammetje in het
park gegeten. Onder de noemer van Candlelight Picknick zakten we af naar’t Park van Relst en deden we
spelletjes en maakten we onze eigen lekkere broodjes
klaar! Het ijs was al vlug gebroken en we konden al gezellig kennismaken rond de fakkels. Bedankt aan al de
animatoren om mee voor het lekkers te zorgen en voor
de gezellige avond. Tot op’t Grobbeltje!

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

jeugd

De toegang tot het Park Van Relst is gratis en alle activiteiten zijn onder begeleiding. Zo kunnen de ouders
genieten van een hapje en drankje in het restaurant dat
de hele namiddag geopend is.
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Activiteitenkalender
Meer info over deze activiteiten kan u vinden
op de gemeentelijke website
www.kampenhout.be

Activiteitenkalender

Juli 2010

12

Donderdag

01.07.2010

Fietstocht – vzw De Witloofstappers- en trappers – om 19 te Perk

Vrijdag

02.07.2010

Parkfeesten 2010

Zaterdag

03.07.2010

Parkfeesten 2010
Parkfeesten 2010 – aanvang 14u Park4kids verkiezing kinderburgemeester

Zondag

04.07.2010

Donderdag

08.07.2010

Kampenhout Swingt – Centrum Kampenhout

Zaterdag

10.07.2010

Kampenhout durft zingen- Kulturele Kring Kampenhout – Sport- en Cultuurcentrum Berg –
19.00 uur

Woensdag

21.07.2010

Nationale Feestdag – Gemeentehuis gesloten

Donderdag

22.07.2010

Kampenhout Swingt te Nederokkerzeel

Zaterdag

24.07.2010

Groot Mosselfestijn - voetbalclub SKK-Kampelaar - van 17u tot 21u

Zondag

25.07.2010

Groot Mosselfestijn - voetbalclub SKK-Kampelaar - van 17u tot 21u

Zaterdag

31.07.2010

Pax zomerfestijn - Parochiecentrum PAX – vanaf 18u

Augustus 2010
Zondag

01.08.2010

Pax zomerfestijn - Parochiecentrum PAX – 11u30 tot 15u00

Woensdag

04.08.2010

Bloedinzameling Relst – Park van Relst – van 18u tot 20u30

Donderdag

05.08.2010

Kampenhout Swingt te Buken

Zaterdag

07.08.2010

Zondag

08.08.2010

Fanfarefeesten Kon. Fanfare De Vlaamse Leeuw – mosselfeest –
van 17u tot 21u in het park van Relst
Fanfarefeesten Kon. Fanfare De Vlaamse Leeuw – mosselfeest –
12u tot 21u in het park van Relst

Maandag

09.08.2010

Bloedinzameling Berg – gemeenteschool De Toverberg – van 18u tot 20u30

Vrijdag

13.08.2010

100 km/24 uur: Sponsortocht t.v.v. vzw 't Sleutelke, AN-BN vzw & de vzw Cliniclowns!
Halfoogstfeesten-Familiale Quiz om 20u – Landelijke Gilde Berg
Kermis Nederokkerzeel

Zaterdag

14.08.2010

55+ Rimpelrock (zie Welzijn)
Kermis Nederokkerzeel
Halfoostfeesten – Eucharistieviering – reuze barbecue –Landelijke Gilde

Zondag

15.08.2010

Fanfarefeesten Kon. Fanfare De Vlaamse Leeuw – 12u tot 21u in het Park van Relst
Jaarlijkse gezinsfietstocht – WTC Kampelaar
Kermis Nederokkerzeel

Donderdag

19.08.2010

Kampenhout Swingt te OTB

Zaterdag

21.08.2010

Petanquetornooi en BBQ – Koninklijke fanfare De Toonkunst

Zondag

22.08.2010

Maandag

23.08.2010

Kermis Berg

Donderdag

26.08.2010

Kampenhout Swingt te Berg

Zaterdag

28.08.2010

Concordia nationale jeugdfinale staande wip – Sporthal Kampenhout

Kermis Berg
Kermis Berg
Motorcross

September 2010
Zaterdag

11.09.2010

Kermis Kampenhout

Zondag

12.09.2010

Kermis Kampenhout

Maandag

13.09.2010

Kermis Kampenhout

Dinsdag

14.09.2010

Infoavond ‘energiezuinig verwarmen’ om 20u in de raadzaal (zie Milieu)

Donderdag

16.09.2010

Seniorenfeest (zie Welzijn)

Zondag

19.09.2010

Voetzoektocht om 14 aan de sporthal Berg – De Bergse Vrienden

Maandag

20.09.2010

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

22.09.2010

Het witloofwandelpad – vertrek 14u - gemeenteplein

29.09.2010

Kampenhoutse Dorpsrestaurants te Berg van 12u tot 15u

Open monumentendag – vertrek: parking Witloofmuseum (zie Cultuur)

Woensdag

welzijn

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
• 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
• WTC Kampelaar: juli t/m september, 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

SENIORENFEEST 2010
Het jaarlijks seniorenfeest vindt dit jaar plaats op donderdag
16 september 2010. Afspraak in de Kampenhoutse sporthal, Zeypestraat 26. De deuren gaan open vanaf 11u15.
Wat mag je verwachten:
11u45 Speech Burgemeester
12u00 Warm middagmaal:
• Kippenroomsoep
• Suprême van parelhoen met muskaatdruifjes
en flajolets vergezeld van kroketten.
• Rijstpap op grootmoeders wijze met bruine suiker
14u30 Showprogramma met
zikale clown
Arturo Cardini mu

Marianne Berger

Eddy Herman

ration Next
showballet Gene

WELZIJN

Volgende activiteiten worden
wekelijks / maandelijks ingericht:
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Andrei Lugovski

Deelnemen kost
€ 12: showprogramma & warm middagmaal
€ 5 : showprogramma
Inkomkaart niet bij = geen toegang!
Kaarten te verkrijgen vanaf juli 2010
Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16
Bevolkingsdienst, gelijkvloers
016 65 99 41
Welzijnsdienst,1ste verdieping
016 65 99 34
Burgemeester & Schepenen
Jean Meeus,
Voortstraat 53
0474 92 03 31
Kris Leaerts,
Aarschotsebaan 83
016 65 99 54
Stefaan Peremans, F. Schoevaertsstraat 12 0497 89 61 84
Greet Willems,
Grootveldstraat 68
0473 95 89 39
Stefan Imbrechts Grootveldstraat 89
016 65 99 56
Gwenny Devroe
Haachtsesteenweg 127 0495/60 86 60
Voorzitters gepensioneerdenverenigingen & Vrijwilligers
Net De Becker
Bergstraat 45
Berg
Lea Vandermeiren F. Verstraetenlaan 41 Kampenhout
Gustaaf Meeus
Peperstraat 121 A
Nederokkerzeel
Maurits Overloop Kruisstraat 4
Kampenhout
Victor Peeters
Wildersedreef 31 A
Kampenhout
Sylvain Verdeyen Laarstraat 38
Nederokkerzeel

welzijn

TERUGBLIK OP EEN GESLAAGDE GEZONDE
EN TOEGANKELIJKE WANDELING.
Op zondag 25 april kwamen veel Kampenhoutenaren
samen op het gemeenteplein, mensen met buggy, met
honden en ook rolstoelpatiënten.

WELZIJN

Na de wandeling was er nog een verrassing gepland
met de onthuldiging van de “Trapjefit” op het gemeenteplein van Kampenhout.

SLEUTELACTIE
NOG “ÉÉNTJE”..
OM HET AF TE LEREN!
Enkele jaren geleden nam Jos Hennes voor het eerst
deel aan de “Internationale 100 km-Dodentocht”. Ondertussen heeft Jos reeds 9 edities van deze wandelmarathon in de benen. En dit jaar, op 13 augustus doet
hij daar nóg ééntje bij om het af te leren. Natuurlijk is
het de bedoeling dat ook nu weer heel wat mensen zich
engageren om te sponsoren. Deze allerlaatste dodentocht gaat hij 1OO% voor ’t Sleutelke, AN-BN dat dertig jaar bestaat, en de Cliniclowns die vijftien kaarsjes
uit mogen blazen! Iedere Euro gaat integraal naar deze
drie verenigingen. Het totale sponsorbedrag delen we
dus netjes in drie. En vergeet niet, wanneer het hem niet
lukt om de eindstreep binnen de vooropgestelde tijd,
(100 km / 24 uur) te bereiken krijg je jouw geld terug!
Een bijdrage storten of overschrijven kan via:
KBC 734-1363424-01
IBAN BE43 7341 3634 2401
Alle info: www.sleutelke.be (doorklikken naar: Sponsortocht Jos..) sleutelactie@gmail.com
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KAMPENHOUTSE DORPSRESTAURANTS!
De kogel is door de kerk, Kampenhout start zijn
dorpsrestaurants op! Het idee van “dorpsrestaurants”
is ontstaan in 2005 in Schoonhoven, een dorp in de
gemeente Bilzen en sindsdien als een lopend vuurtje
overgesprongen naar ettelijke andere dorpen in Limburg. Ondertussen volgden Scherpenheuvel, Avelgem
en Hoeilaart dit voorbeeld. Volgens de Limburgse pioniers is een dorpsrestaurant een plaats waar mensen
goed, gezond en goedkoop kunnen eten, waar mensen welkom zijn die om welke reden dan ook moeilijk
sociaal aansluiting vinden. Bovendien, zo stellen ze,
“blazen dorpsrestaurants nieuw leven en sociale samenhang in de woonbuurten en in de dorpen”. Ook in
Kampenhout merken we dat veel mensen door leeftijd of om welke reden ook minder mobiel worden, aan
huis gebonden zijn en weinig sociaal contact hebben.
Dit is de doelgroep waarom we dit initiatief opstarten.
We willen hen uitnodigen voor een gezellige maaltijd
aan een schappelijke prijs, in een trefpunt in één van
de deelgemeenten of wijken van Kampenhout. Vrijwil-

ligers zorgen voor vervoer voor wie niet zelfstandig
kan komen of gebracht worden door familie of kennissen. We starten in de vernieuwde sporthal in Berg op
29 september van 12 tot 15u. Op 26 oktober volgt Buken. Na evaluatie volgen de andere deelgemeenten.
Onze vrijwilligers gaan eerstdaags op pad en zullen
vooral ouderen aanspreken om een lijst van geïnteresseerden samen te stellen en bellen misschien ook
bij u aan: denk er alvast eens over na! Maar iedereen
kan helpen! Allereerst door het idee te verspreiden.
Misschien denkt u dit is wel iets voor mij, ik zou graag
deelnemen aan de maaltijd en tussen de mensen zijn:
dan kan je zelf je naam opgeven. Misschien ken je iemand in je buurt die in aanmerking komt… Wij zoeken
ook vrijwilligers voor vervoer, hulp bij de organisatie in één of andere deelgemeente van Kampenhout,
misschien kan je wel helpen bij het opfleuren van de
zaal, zorgen voor ambiance door een stukje muziek of
wat animatie: het is allemaal welkom.
Geef alvast een seintje bij de dienst Welzijn op het
nr 016/65 99 34 of mailto welzijn@kampenhout.be

welzijn

Kampenhout Plantjesweekeinde 17-19 September 2010
Heeft u enkele uurtjes vrij tijdens het weekeinde van 17
tot 19 september 2010? Dan wilt u dit jaar misschien
meehelpen tijdens het Plantjesweekeinde van Kom op
tegen Kanker? Het is de bedoeling tijdens dat weekeinde in Kampenhout zoveel mogelijk azalea’s te verkopen ten voordele van de Vlaamse Liga tegen Kanker.
Vele handen maken licht werk en elke helpende hand
is dan ook meer dan welkom. Heeft u spontaan gedacht

VRIJWILLIGERSWERK DOEN?
Wordt VLK-vrijwilliger…
Steeds meer mensen met kanker in Vlaanderen vragen
om steun en opvang. Daarom wil de Vlaamse Liga tegen
Kanker (VLK) haar netwerk van vrijwilligers uitbreiden
met enthousiaste nieuwe mensen. VLK-vrijwilligers
werken met mensen met kanker in het inloophuis, het
ziekenhuis of thuis. Voorkennis is niet vereist, wel een
goede dosis maturiteit, luisterbereidheid en inlevingsvermogen. De VLK biedt haar vrijwilligers een degelijke
opleiding en permanente ondersteuning. de warmte en
echtheid van de gesprekken met mensen met kanker is
wat u terugkrijgt.
De opleiding…
De basisopleiding start op maandag 13 september 2010 en
gaat door in het inloophuis te Leuven. De 10 halve dagen
zijn verspreid over de maanden september en oktober. U
wordt vooraf op een kennismakingsgesprek verwacht.
Het inloophuis praktisch…
Het inloophuis van Leuven bevindt zich in de O.L. Vrouwstraat 44 en is elke werkdag open van 9u30 tot 16u30.
☎:Tel: 016/23 00 91
@: leuven.vliga@tegenkanker.be

JAC HAACHT IS VERHUISD!
Sinds kort verhuisde het JAC (Jongeren Advies Centrum) in Haacht! Iedereen tussen 12 en 25 jaar is welkom! Ook inwoners van Kampenhout. Je kan bij het
JAC informatie opzoeken, vragen stellen of een babbel
doen. Je hoeft geen afspraak te maken. Je kan gewoon
binnenlopen tijdens de openingsuren. Het JAC is gratis.
Kom zeker eens een kijkje nemen! Want je kan echt met
al je vragen bij hun terecht.Het JAC is een deelwerking
van het CAW Regio Leuven.
Je vindt het JAC in de Stationstraat 83F te Haacht.
☎: 016/ 60 99 70
@: Jac.haacht@cawleuven.be

dit is inderdaad iets voor mij, bezorg dan uw naam en
contactgegevens (adres, telefoon of gsm, e-mailadres)
aan één van onderstaande personen:
• Greet Willems:
☎: 0473/ 95 89 39 - Willems.Greet@pandora.be
• Omer Van Dessel:
☎: 016/65 34 61 - omervandessel@hotmail.com
• Paul Vander Elst:
☎: 0475/33 81 73 - paul_vanderelst@be.ibm.com

Open: woe. van 12u tot 18u. en vrij. van 15u30 tot 18u.
www.jachaacht.be

ALCOHOLGEBRUIK EN RISICO’S
Alcohol drinken is nooit risicovrij. Op basis van wetenschappelijke literatuur en onderzoek heeft de Vereniging
voor Alcohol en andere Drugproblemen vzw (VAD) richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik gepubliceerd.
Belangrijke opmerkingen:
• Deze richtlijnen gelden enkel en alleen voor volwassenen (> 18j).
• Eenzelfde hoeveelheid alcohol drinken heeft voor de
ene persoon andere gevolgen dan voor de andere.
• Risico’s van alcoholgebruik hangt af van verschillende
factoren:
- mens (leeftijd, persoonlijkheid, geslacht, stressbestendigheid,…)
- middel (soort alcohol en hoeveelheid)
- milieu (omstandigheden: bv. alcohol ’s ochtends,
op het werk,…
➩ Mannen:				
1. gemiddeld niet meer dan 21 standaard- glazen per week
2. nooit meer dan 5 standaardglazen per keer
3. tenminste 2 dagen per week geen alcohol
➩ Vrouwen:
1. gemiddeld niet meer dan 14 standaard-glazen per week
2. nooit meer dan 3 standaardglazen per keer
3. tenminste 2 dagen per week geen alcohol
Opm: Vrouwen met een zwangerschapswens, tijdens de
zwangerschap of tijdens de borstvoedingsperiode: geen alcohol drinken is de meest veilige en aangeraden optie.
Meer informatie?
@: drugpreventie@kampenhout.be
☎: 0474/85.92.17

WELZIJN

KOM OP TEGEN KANKER
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Toerisme

TOERISME

WITLOOF?
DA’S EEN STRAF STREEKPRODUCT!
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In 2008 riepen de provincie Vlaams-Brabant en de
vzw Streekproducten Vlaams-Brabant de “Straffe Streek Gemeente”-actie in het leven om de
streekproducten in te verankeren. Vandaag hebben reeds 45 gemeenten uit de provincie VlaamsBrabant dit label ontvangen: 26 gemeenten uit de
Groene Gordel en 19 gemeenten uit het Hageland,
waaronder ook Kampenhout!Het Straffe Streek
Gemeente-label geeft aan dat Kampenhout de streekproducten een warm hart toedraagt en er ook effectief werk
van maakt. Dit betekent dat Kampenhout streekproducten
aankoopt voor een minimum budget (bepaalt door aantal
inwoners), streekpakketten geeft als cadeau ter ere van
diverse gelegenheden en streekproducten in de dagelijkse
werking gebruikt. De Streekproducten Vlaams-Brabant
wil door middel van het Regionale Erkenninglabel voor
Vlaams-Brabantse streekproducten de producten afkomstig uit de eigen streek herkenbaar maken voor de consument. De doelstelling van een dergelijk erkenninglabel is
het profileren en vermarkten van de streekproducten naar
de consumenten toe. Het stimuleren van de regionaliteit van
de Vlaams-Brabantse streekproducten en het streven naar
een omzetverhoging van de streekproducten. Het erkenninglabel moet gezien worden als een promotielabel, het is
geen kwaliteitslabel. Een product wordt een streekproduct
genoemd als het product voldoet aan minstens 4 criteria.
Dit label wordt hiervoor gebruikt.
Criterium 1: zijn de grondstoffen streekeigen?
Criterium 2: gebeurt de productie in de streek?
Criterium 3: is het product traditioneel en ambachtelijk?
Criterium 4: is het product typisch Vlaams-Brabants?
Alleen indien het product voldoet aan alle 4 de gestelde criteria mag het product een Vlaams- Brabants streekproduct
genoemd worden. Het Kampenhouts witloof voldoet hieraan moeiteloos!
Meer info:
Toeristische dienst:
016/22 33 80 – 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-uw-streek! Een gids wijst u de weg.
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.

Woensdag 28 juli: Perk (Steenokkerzeel), 14u

Samenkomst en vertrek aan de Sint-Nikolaaskerk
Op verkenning in de omgeving van het centrum en verder.

Woensdag 11 augustus: Oud-Heverlee, 14u
Samenkomst en vertrek aan de Sint-Annakerk in het
centrum
Wandeling door het bos naar Praegen, langs O.L. Vrouw
van Steenbergen en Don Bosco.

Woensdag 25 augustus: Leefdaal (Bertem), 14u
Zondag 29 augustus: 14u30. Herhaling van de wandeling.
Samenkomst en vertrek aan het kasteel, Boskee parking tegenover het kasteel
Wandeling langs de Voer met deskundige uitleg van
een herboriste over planten en kruiden, over het heuvelachtige landschap tot de grens met Neerijse, terug
over ‘het plateau’ van Leefdaal door holle wegen, langs
de Veronakapel naar het kasteel.

Woensdag 22 september: Kampenhout, 14u
Samenkomst en vertrek aan het standbeeld Witloofboerke op het Gemeenteplein
Het witloofwandelpad.

Woensdag 13 oktober: Nossegem (Zaventem), 14u
Samenkomst en vertrek aan de Sint-Lambertuskerk.
Tussen het ‘Noskoems boske en Noskoems wegske’.

Woensdag 27 oktober: Wespelaar (Haacht), 14u
Samenkomst en vertrek aan de Sint-Hubertuskerk.
Herfstwandeling langs kastelen en park.

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

EEN DAGJE ER TUSSEN UIT …
IN KAMPENHOUT!
Nu de zomer lonkt overweegt u zeker
om er eens een dagje tussen uit te
trekken. U heeft groot gelijk. Zoek het

toerisme

Meer info:
Toeristische dienst: 016/65 99 71 - toerisme@kampenhout.be

EEN ZOMER LANG BOOTTOCHTEN.
Met de warme dagen in ’t verschiet lokt de
natuur en de waterkant ons naar buiten.
Tijd voor fietsen, wandelen, terrasjes …
en varen! Deze zomer kan je de eigen
en andere streken verkennen per boot.
Vanuit Kampenhout varen we op het kanaal Leuven-Dijle, dat als een langgerekt
lint in de Dijlevallei de gemeenten Leuven,
Kampenhout en Mechelen verbindt via het
water. Bijna wekelijks organiseert Kanaaltochten Brabant
er met steun van de Vlaams-Brabantse kanaalgemeenten
gegidste boottochten en vaar- en fietscombinaties. Een
ervaren schipper staat aan het roer en de tochten worden
begeleid door een nautische gids. De dagtrips worden uitgewerkt als boot + buscombinaties en het varen wordt gekoppeld aan bezoeken, waaronder het Witloofmuseum.
Van juni t/m september staan volgende tochten op het
programma
Op 6/07 – 8/07 – 20/07 – 22/07 – 27/07 – 29/07 – 10/08 –
12/08 – 24/08 – 26/08 – 7/09 - 9/09:
Varen & fietsen tussen Kampenhout en Leuven.
Neem uw fiets mee aan boord. Ontspan op het buitendek
en luister naar het verhaal van de gids. Een ideale eerste
kennismaking met het kanaal en het varen. Keer daarna al
fietsend terug naar Kampenhout.
Vertrekplaats boot: Kampenhout – Sas
• Op dinsdag: vertrekt de boot om 15u – aankomst Leuven om 17u

• Op donderdag: vertrek boot om 11.30u – aankomst Leuven om 13.30u
• Prijs: 6 euro (volwassenen), 5 euro (3 t/m 11 jaar), kind
–3 j. : gratis. Fiets aan boord: 3 euro.
Op vrijdag 9/07 – 23/07 – 30/07 – 13/08 – 27/08 – 10/09:
Namiddagtocht van Kampenhout naar Mechelen.
We maken een boottocht met gids en versassen in oude,
geklasseerde sluizen en varen langs gerenoveerde kantelbruggen. Een geleide wandeling in Mechelen of een vrij verblijf maken deze daguitstap compleet. De terugkeer naar
Kampenhout gebeurt per bus (begrepen in de dagtrip).
• Vertrek- en aankomstplaats: Kampenhout – Sas
• Vertrek: 12u – aankomst:17.20u
• Prijs: 10 euro (volwassenen), 8 euro (3 t/m 11 jaar), kind
–3 j. : 5 euro.
Op dezelfde vrijdagen:
Varen van Kampenhout naar dierenpark Planckendael
(ingang aan het kanaal), waar je van 13.30u tot 16.50u kan
wandelen in het weelderig groen en de dieren kan bewonderen. Daarna brengt onze bus u terug naar Kampenhout.
• Vertrek en aankomst: Kampenhout – Sas
• Vertrek: 12u - aankomst: 17.20u
• Prijs: 10 euro (volwassenen), 8 euro (3 t/m 11 jaar), kind
–3 j. : 5 euro (prijs Planckendael niet inbegrepen).
Eveneens op vrijdag 9/07 – 23/07 – 30/07 – 13/08 – 27/08
– 10/09:
Varen & fietsen tussen Kampenhout en Mechelen.
Geniet van een boottochtje van Kampenhout naar Mechelen
en keer terug per fiets. De kortste fietsroute is het jaagpad
langs het kanaal, maar je kan ook via de fietsknooppunten
doorheen het Dijleland fietsen.
• Vertrek boot: Kampenhout – Sas om 12u
• Aankomst Mechelen om 14u
• Prijs: 6 euro (volwassenen), 5 euro (3 t/m 11 jaar), kind
–3 j. : gratis. Fiets aan boord: 3 euro.
De fietsknooppunten-kaart vind je bij het Witloofmuseum.
Ontdek deze en andere boottochten op www.kanaaltochtenbrabant.be of haal de vaarbrochure 2010 bij de gemeente
of in het Witloofmuseum. Bij de daguitstappen kan je de
picknick mee aan boord nemen of op voorhand een koude
schotel bestellen. Reserveren van de boottocht gebeurt bij
Rivertours (het boekingskantoor van Kanaaltochten Brabant): tel. 02 218 54 10

TOERISME

echter niet altijd te ver van huis, uw gemeente heeft ook wat
te bieden. De toeristische dienst heeft in de brochure Daguitstappen 2010 dagarrangementen uitgewerkt waarbij u
de witloofstreek kan (her)ontdekken, inclusief het Witloofmuseum. Verder laten diverse bewegwijzerde wandel- en
fietspaden u toe haar landelijk karakter en rijk verleden te
ontdekken. Via het fietsknooppuntennetwerk Dijleland (totaal 300 km) kan u probleemloos fietsen via en langs onze
witloofgemeente. Even de nummers van de knooppunten
op uw kaart noteren en u bent klaar om te vertrekken. Of
heeft u het liever ietsje trager? Dan is een huifkartocht met
een Brabants trekpaard zeker iets voor u! Alle brochures
kan u verkrijgen via de Toeristische Dienst.
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BESTRIJDING VAN DISTELS

MILIEU

Ieder jaar krijgt de gemeente een aantal klachten binnen i.v.m. distels. Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een grond is verplicht
de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van
schadelijke distels te beletten. Het jaarlijks
maaien van bijvoorbeeld onbebouwde percelen, op het moment dat de bloei wordt ingezet, is ruimschoots voldoende; het komt trouwens de
plantenrijkdom ten goede. Volgende distels worden als
schadelijk beschouwd:
- akkerdistel
- speerdistel
- de kale jonker
- de kruldistel
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Indien je niet tot bestrijding overgaat of onvoldoende
maatregelen neemt, kan men ambtshalve hiertoe overgaan. Kosten zijn voor de verantwoordelijke! Overtredingen worden onder meer door de politie vastgesteld.
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst milieu
☎: 016/65 99 04 of 016/65 99 08

JE HEBT MEER BUREN DAN JE DENKT.
De biodiversiteit in Vlaams-Brabant neemt alarmerend snel af!
De provincie Vlaams-Brabant start
daarom, samen met 62 VlaamsBrabantse gemeenten, regionale
landschappen, natuurverenigingen
en andere partners de unieke campagne ‘Je hebt meer buren dan je
denkt’. Deze meerjarige campagne
wil het grote publiek sensibiliseren
en mobiliseren voor bedreigde dieren en planten in de eigen buurt.
Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven op aarde,
aan leefgebieden, aan planten en dieren. In Vlaams-Brabant is ongeveer één derde van de dieren en planten bedreigd door vervuiling en versnippering van hun leefgebieden. Die biodiversiteit neemt dus alarmerend snel af!
In dit internationaal Jaar van de Biodiversiteit draagt
ook uw gemeente - samen met de provincie VlaamsBrabant - een extra steentje bij om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

Daarom wordt de unieke campagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’ gelanceerd. Deze loopt over vier jaar
en probeert de gemeenten, hun inwoners en lokale
groepen actief te sensibiliseren en hen aan te zetten tot
concrete acties.Elke gemeente heeft immers haar eigen
unieke biodiversiteit. Door de eigen specifieke leefgebieden te ondersteunen, bied je ook kansen aan de typische koestersoorten die symbool staan voor de unieke
biodiversiteit van de gemeente.
Wie meer info wil, de campagne wil volgen, of zich willen laten inspireren door voorbeelden uit andere gemeenten, kan terecht op de website www.koesterburen.
be of bij de gemeentelijke milieudienst – 016/65 99 04 of
016/65 99 08.

GEEN ALGEMENE VERSPREIDING VAN
WITTE TELEFOONGIDS MEER
De papieren telefoongids wordt amper gebruikt en zorgt
daardoor voor massa’s energie- en papierverspilling.
Maar dat gaat veranderen: Vanaf 2011 wordt de witte
telefoongids enkel nog geleverd aan wie er expliciet om
vraagt. Volgens minister van vereenvoudiging Vincent
Van Quickenborne, die de maatregel bekendmaakte, zal
de beslissing jaarlijks wellicht 38.000 bomen en 1.512
ton CO2 besparen. In 2009 werden er nog ongeveer 3,7
miljoen witte gidsen verspreid. Dit gebeurde automatisch
aan iedereen die over een vaste telefoon beschikte. Ook
dit jaar zal dit nog het geval zijn.
Momenteel kan er reeds doorgeven worden als men de
witte gids niet meer wenst te ontvangen. Slechts 51.000
mensen maakten daar gebruik van. Aan de algemene
verspreiding van de gouden gids verandert er niets.
Wilt u de witte gids niet meer ontvangen, surf snel naar
volgende link:
http://www.1207.be/app/home.seam
Op het einde van de pagina klik op ‘Wenst u liever geen
gids?’ en vul uw gegevens in.
Voor de gouden gids, surf naar http://goudengids.truvo.
be en klik op ‘Boek, zich uitschrijven’.
U moet opnieuw uw gegevens invullen en doorsturen.

milieu

Van 1 juni tot 16 juli daagt het gemeentebestuur zijn personeelsleden uit om milieuvriendelijk naar het werk te komen.
En er is keuze genoeg: te voet, met de fiets, het openbaar
vervoer of carpoolen met collega’s. Of carpoolen met de collega’s.Naast een goed humeur, nieuwe vrienden en een ‘fit
lichaam’ maken ze bovendien nog eens kans op mooie geschenken en sparen ze met z’n allen tonnen CO2 uit.
Wat is ‘ikkyoto’?
‘Ikkyoto’ is één van de grootste campagnes van Bond Beter Leefmilieu en stimuleert duurzaam woon-werkverkeer in Vlaanderen. Ze roept werknemers op om te voet,
met de fiets, met het openbaar vervoer of al carpoolend
naar het werk te komen én ondernemers om hen daarbij te ondersteunen. Van 1 juni tot 16 juli 2010 vindt de
werknemersactie plaats: werknemers sparen duurzame
pendeldagen en kunnen hiermee prijzen winnen. Vanaf
september 2010 start het ondernemersluik: Bond Beter
Leefmilieu informeert en sensibiliseert ondernemingen
over een duurzaam pendelbeleid en plaatst ondernemingen die het goede voorbeeld geven in de kijker.
Voor meer informatie over de campagne: www.ikkyoto.be.

TUINVLINDERTELLING 2010
OP 31 JULI & 1 AUGUSTUS 2010
Tijdens het eerste weekend van augustus organiseert Natuurpunt
voor de vierde maal een nationaal vlindertelweekend.
Iedereen kan hieraan meedoen. De werkwijze is simpel: je zoekt op welke soorten
er rondvliegen in jouw tuin en
noteert van elke soort het maximum aantal exemplaren dat je tijdens het telweekend in de tuin zag. Het grootste aantal
dat je op één moment waarnam, kan je invoeren op de
website www.vlindermee.be.
Elk jaar tellen meer dan duizend gezinnen de vlinders
in hun tuin. Door deze gegevens bijeen te leggen krijgen we een beter zicht op de situatie van de dagvlinders.
Vlinders tellen is dus niet alleen leuk, maar ook erg nuttig. Dagvlinders zijn immers heel gevoelige beestjes, ze
reageren snel op veranderingen in milieu en klimaat.
Het zijn dus goede indicators voor de kwaliteit van ons
leefmilieu.

Helaas gaat het in Vlaanderen niet zo best met de dagvlinders. Bijna een derde van de inheemse soorten (19
van de 64 soorten) is uitgestorven en een ander derde
is bedreigd. Ook vlinders die vroeger in bijna elke tuin
zaten, zoals Dagpauwoog of de Citroenvlinder, doen het
erg slecht.
De belangrijkste reden van deze achteruitgang is het intensieve gebruik van ons landschap.
Nochtans is het niet zo moeilijk om je tuin vlindervriendelijker te maken. Uit de cijfers van de vorige tuinvlindertellingen blijkt dat in tuinen met veel vlindervriendelijke maatregelen 6 keer meer vlinders worden geteld
dan in tuinen met enkel een kortgeschoren gazon.
Je vindt alle informatie op de website www.vlindermee.
be: Er staan foto’s van de meest voorkomende vlindersoorten, je leest er hoe je de vlinders herkent en hoe je
ze kan tellen en natuurlijk vind je er ook het telformulier. Voor meer info, surf naar www.vlindermee.be

INFOAVOND ‘ENERGIEZUINIG
VERWARMEN’ OP 14 SEPTEMBER 2010
De woonconsulent en de duurzaamheidsambtenaar
hebben verschillende maal de vraag gekregen van inwoners van de gemeente: ‘wat kan een alternatief zijn
van stookolie als ik geen gas heb in de straat?’
De inwoners van de gemeente worden milieubewuster
en zien graag in deze tijd hun energiefactuur slanken.
Dialoog vzw biedt een interessante infosessie die alle
inwoners kunnen boeien: ‘Energiezuinig verwarmen’.
Na een goede isolatie en een gecontroleerde ventilatie
is een energiezuinig verwarmingssysteem de volgende
stap. De lesgever gaat eerst na welke energiebronnen in
aanmerking komen voor woningverwarming (ook stookolie en gas). Daarna belicht hij het belang van een correcte bepaling van de warmtebehoefte (regeling van de
thermostaat, de ketel, …).
Vervolgens worden zowel centrale als decentrale verwarming (hout-, speksteen en tegel-, pellet- en gasgevelkachels) toegelicht en wordt er bekeken welke systemen geschikt zijn voor nieuwe en bestaande woningen.
De infoavond gaat door op dinsdag 14 september 2010
om 20u00 in de raadzaal.
Voor meer informatie en inschrijving, neem contact op
met de woonconsulent of duurzaamheidsambtenaar:
woonloket@kampenhout.be – 016/65 99 18 of milieudienst@kampenhout.be – 016/ 65 99 08

MILIEU

CAMPAGNE ‘IKKYOTO’
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ENERGIESCAN

AVONTURENSPORTDAG

Een energiescan is een ‘doorlichting, die op basis van
een bezoek ter plaatse, een eerste beeld geeft van de
energiesituatie en het energiebesparingspotentieel op
het vlak van gebouwschil, verwarming, sanitair warm
water, verlichting, elektrische apparaten en gedrag en
waarbij tijdens het bezoek op die plaatsen waar het
zinvol wordt geacht, spaarlampen, een spaardouchekop, radiatorfolie en/of buisisolatie worden geplaatst’.
De energiescan wordt uitgevoerd door de energiesnoeiers van Televil vzw.
De energiescan is volledig gratis alsook het materiaal
dat geplaatst wordt.

15 april 2010, zon aan de hemel, klaar voor een dag vol
avontuur! Klimmen en klauteren hoog in de bomen,
balanceren en evenwicht bewaren boven water, … Het
zat er allemaal bij. Alle deelnemers konden zich naar
hartenlust uitleven in het avonturenpark van Rijmenam. Volgende editie: donderdag 21 april 2011!!

Bent u geïnteresseerd om een energiescan van uw woning te laten uitvoeren, neem contact met: de duurzaamheidsambtenaar – 016/65 99 08 – milieudienst@
kampenhout.be of woonconsulent – 016/65 99 18 –
woonloket@kampenhout.be
Beschermde klanten van het OCMW, kansarmen en
één-oudersgezinnen krijgen voorrang bij het uitvoeren
van een energiescan maar iedereen komt aan de beurt.
Inschrijven is dus de boodschap!

SLOTEVENEMENT KLIMAATWIJKEN
De weerkundige winter van 2009-2010 was de koudste winter in 14 jaar. Het was ook een heel sombere
winter. Zo werd het een ware opgave voor de klimaatwijken om 8% te besparen in 6 maanden tijd. Alle klimaatwijken uit de Provincie Vlaams-Brabant haalde
5,2%; dat is een besparing van 116 ton CO2.
De klimaatwijken uit Kampenhout haalden een gemiddelde besparing van 6,9%.
Proficiat aan alle deelnemers die hun best hebben gedaan. De doelstelling is niet gehaald maar de resultaten
liggen ver boven het provinciale gemiddelde.
De deelnemers waren heel enthousiast over de actie. In
samenwerking met gedreven energiemeesters en een
enthousiast gemeentebestuur hebben ze op energievlak
veel bijgeleerd, maar ook de buren beter leren kennen.

Meer info:
Milieudienst
☎: 016/65 99 04 of 016/65 99 08
@: milieudienst@kampenhout.be

AAN DE SPORTVERENIGINGEN
Erkenning, subsidiëring, …
Alle erkenningsaanvragen en subsidie- aanvragen
moeten voor 15 september 2010 worden binnengebracht op de sportdienst. De nodige documenten, alsook een handige leidraad, vindt u op de gemeentelijke
website. De sportdienst blijft echter bereid om alle
vragen omtrent de dossiers te beantwoorden. Wees op
tijd! Laattijdige dossiers worden niet behandeld.

MET DE FIETS NAAR EN OP SCHOOL!!
Tijdens de maanden mei en juni organiseerden alle
Kampenhoutse scholen een verkeersweek of verkeersdag. Alle kinderen en hun ouders worden gestimuleerd
om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school
te komen. Zo wordt getracht de kinderen bewust te

sport

PROEF JE SPORT
Graag organiseren we een proef je sport periode waarbij tijdens de maand september geïnteresseerde sporters kunnen deelnemen aan de trainingen van uw sportvereniging om te proeven van de sport en de sportclub.
Een speciale sportpromotiefolder met alle deelnemende
sportverenigingen zal worden verspreid in de Kampenhoutse brievenbussen. We vragen de sportverenigingen
om hun medewerking en de deuren in september open
te zetten. Gelieve volgende informatie zo snel mogelijk
(voor 9 juli 2010) te bezorgen aan de sportdienst: Naam
sportvereniging, Contactpersoon, overzicht trainingsmomenten. Gelieve ook te melden of geïnteresseerde
sporters zich eerst dienen aan te melden voor een deelname aan de training / oefenmoment. Een aanvraagformulier vind je op de gemeentelijke website.
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

SPORTDIENST ZOEKT NIEUW LOGO
De sportdienst is op zoek naar een nieuw, origineel en
aantrekkelijk logo voor haar correspondentie, publicaties en communicatiemiddelen.
							

De gemeente doet voor het logo een beroep op de creativiteit van zijn inwoners en organiseert een wedstrijd.
Iedereen ouder dan 5 jaar kan deelnemen en mag tot drie
logo’s indienen. De ontwerper die de jury het meest kan
overtuigen, krijgt een prijs. Ook indieners van de beste
logo’s binnen elke leeftijdscategorie krijgen een prijs.
Het logo moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, zo
moet de naam ‘Sporeka’ (Sport en Recreatie Kampenhout) verwerkt zijn in het ontwerp. Ook wordt aangeraden
om enkele sport en bewegingskenmerken te verwerken
in het logo. Het logo mag maximum 15 bij 15 cm zijn. De
sportdienst benadrukt dat anonimiteit gegarandeerd
moet worden. In het logo zelf mag geen enkele verwijzing
naar de ontwerper staan. De naam van de deelnemer
mag enkel ingevuld worden op de inschrijvingsfiche. Dit
moet voorkomen dat de jury beïnvloed wordt.
Alle voorstellen dienen (volgens de voorwaarden in het
deelnamereglement) te worden bezorgd aan de sportdienst voor 1 oktober 2010.
Het nieuwe logo zal worden voorgesteld tijdens de
Kampioenenviering, begin 2011.
Wil je graag een ontwerp indienen? Surf naar www.
kampenhout.be en download het inschrijvingsformulier.
Lees zeker ook eens het deelnamereglement.

De sportweken tijdens de paasvakantie waren wederom een succes! 80
kinderen per week waren dagelijks op post in de sporthal van Kampenhout
om te sporten samen met onze monitoren.
Ook in de zomervakantie organiseert de sportdienst sportweken 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)
Geïnteresseerd? Neem contact op met de sportdienst!

SPORT

maken dat de fiets een fijn, gemakkelijk en snel vervoermiddel is om op school te geraken. Minder auto’s in
de omgeving van de scholen leidt trouwens ook tot meer
verkeersveiligheid. De sportdienst stelde voor het eerst
een fietsenparcours ter beschikking van de scholen. Zo
werd er geoefend om het parcours zo goed mogelijk af
te leggen en de verkeersborden beter te leren kennen.
Misschien is de fietsmicrobe bij de kinderen en ouders
blijven plakken en komen ze in september nog meer
met de fiets naar school!!!
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SENIOKA

MOBIPLUS

Wij kunnen en mogen ons de terechte vraag stellen:
“Waarom is het eigenlijk nuttig of nodig om een ouderenbeleidsplan te hebben?”
Het antwoord op die vraag is duidelijk: “Wanneer men
de toekomstige evolutie nagaat van onze bevolkingssamenstelling, dan is iedereen het er over eens dat de
groep van ‘senioren’ sterk uit zal breiden.”

Ook dit jaar organiseerde de politiezone KASTZE in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en
de federatie van autoscholen (Federdrive) het project Mobiplus in Kampenhout. 25 Senioren uit Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst namen deel aan deze opfriscursus
verkeer en mobiliteit. Bij het beëindigen van de laatste les
kregen de deelnemers hun getuigschriften overhandigd samen met een kortingsbon voor praktische rijlessen en een
kleine attentie van de politiezone. Op de groepsfoto ziet u de
fiere senioren van Kampenhout.

Want wist je:
• Het aantal ouderen in België zal sterk stijgen : de
groep van 65 tot 79 jaar zal van 1,4 miljoen in 2000
naar 2 miljoen stijgen in 2060 : een stijging met 48%! In
Vlaanderen zal het aantal 65+ zo maar eventjes bijna
verdubbelen! Voor Kampenhout wil dat zeggen : van
1296 (eind 2007) naar 1918 personen. Dat wil zeggen: 1
op 5 inwoners zal tussen 65 en 79 jaar oud zijn!
• Het aantal 80- plussers zal over die zelfde periode
2000-2060 stijgen van ruim 350.000 tot meer dan
1.300.000, of een vermenigvuldiging met 3,7! In 2060
zullen de 80-plussers zo meer dan 10% van de Belgische bevolking vertegenwoordigen, tegenover 3%
nu. In Kampenhout? Van 394 nu naar 1458 in 2060!
Dus meer dan 1 op 10 inwoners van Kampenhout zal
dan een 80-plusser zijn!:
• Nog spectaculairder is de verwachte evolutie van het
aantal honderdjarigen : van 750 nu tot meer dan 17.700
in 2060 in Vlaanderen! En verwacht wordt ook dat in
2060 mannen gemiddeld 85,7 jaar zullen worden en
vrouwen maar liefst 91,1 jaar (nu is dat mannen : 78,1
en vrouwen 83,3 jaar)!
Senioren worden steeds meer een belangrijke groep in
de samenleving. Daarom moeten beleidsmensen toekomstgericht denken, plannen en acties ondernemen
en is de Seniorenadviesraad (SenioKa) een belangrijke
schakel tussen het beleid en de plaatselijke bevolking!

DANSNAMIDDAG SENIOREN
Niet vergeten! In de maanden juli en augustus zullen
er geen dansnamiddagen georganiseerd worden. Vanaf september terug elke 3de maandag van de maand
dansnamiddagen voor senioren in “Den Ast”. Deuren
open vanaf 13u30 en gratis inkom.

RIMPELROCK 2010
Rimpelrock, het openluchtfestival voor het net iets oudere publiek, brengt jaar na jaar nationale en internationale artiesten. Voor deze editie wist men al volgende
namen te strikken: Engelbert Humperdinck, Frans Bauer, Will Tura en nog vele andere. Dit jaar bent u welkom
op zaterdag 14 augustus op de ruime festivalweide te
Hasselt. De Welzijnsdienst organiseert ook dit jaar de
uitstap naar dit muzikaal gebeuren. Een All-in ticket
(bus én toegangsticket) kost € 27,00.
Inschrijven dient te gebeuren met onderstaande inschrijvingsstrook voor 15 juli en terug te bezorgen
t.a.v. de cultuurdienst – Gemeentehuisstraat 16, 1910
Kampenhout. Een factuur vergezeld van een brief met
praktische informatie wordt u na inschrijving toegezonden. Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt, snel zijn is
de boodschap!!

RIMPELROCK 2010 Inschrijvingstrook
Dhr./Mevr.: ..........................................................................................................................................
Adres:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Tel./gsm: ..........................................................................................................................................
Wenst in te schrijven voor Rimpelrock 2010 met ……. Perso(o)n(en) .

Datum ontvangst ................................
( door gemeente in te vullen )

nuttig

Teis jaur gaud Okkeziel vui de
zeiveste kie broëse oep 13-14
en 15 ogustus 2010. ‘t Giel derep mei de verschillende
verieneginge komme den boëte vu trug nen echte kerremes t’ ave. Omda alfoëgst deize kie valt oep ne zondag es er een speciaoul edeese me ’t sondaas een proces en een extra schoein veewerrek.
Teneste kie es dad iest binne 10 jaur!
Vraidag: vanaf 18.30
• 18.30 - 21.00 Strautekwis van Okkeziel in de prochezaul.
• 20.30 - Zwoolen Auvend in den hof van de posatorai
me verschillende soute bee. En oeptreides mei onderandere Blind Horney Toads (Kampenhout).
Zouterdag: vanaf 14.00
• Oeptreides, kinderannimause, vuil randannimause en
kerremes.
• 15.00 De plezantste ouvendroemelmet (oepstellen
vanaf 12.00 en grat verneet mau best reserveire oep
numerou 0498 29 76 37 )
• Oeptreides van verschillende groepe en nen afsloiter me
DJ Texmachine (country Diegem) - The Crocodiles (Rock
Kortenberg) - Tracy Lane (Pop/Rock Kortenberg) enz…
Zondag: vanaf 13:00
• 13.00 Maria Proces: Eederien es welkom vui mei te
gaun. Saumekomst en vertrek aun de schoul in de
Biststraat/Kruisstraat. De processeweg gaut langs:
Onze Lieve Vrouw Straat - Kasemierstraat – Liststraat
– Nieuwe Kassei Peperstraat (tot de Grot) – Driesstraat – Bogaertstraat - Kerk –
• 15.00 Kindershow, oeptreides, en annimause vu joenk
en aad. Kinderthaeter Jona – Fanfare Verbroedering
(Erps-Kwerps) -Tina Rosita – X-Zent (Pop/Rock Kampenhout) enz…
• 22:20 Speciaul 15 Ogustus Okkeziels veewerek Afsloiter me DJ
Verloure Moindag (ee pakte best congei)
“Ne goeie kerremes es een gieselink weit”
Mier info: www.nederokkerzeel.be

OPENBAAR VERVOER
Via de website van De Lijn kan je met volgende link heel
snel nagaan welke buslijnen er in Kampenhout halt

houden, enz. http://reisinfo.delijn.be/dienstregelingen
Wist u bovendien dat er om het uur aan het “ Pleintje van
Ruisbeek “ een bus vertrekt richting Nederokkerzeel,
Erps-Kwerps, treinstation te Kortenberg en zo verder
via Steenokkerzeel naar Brussel – Noord?
Wist u ook dat u met de bus op de Haachtsesteenweg
rechtstreeks tot aan de kliniek in Bonheiden kunt?
Informeer u en … laat je rijden!!!

Samen scholen – Het volwassenenonderwijs in
Groene Rand: een zee van mogelijkheden
Het volwassenenonderwijs in
Halle-Vilvoorde: dat is leren wat
je wil, waar je wil, wanneer je wil
en hoe je wil. Alsnog dat diploma
behalen? Je specialiseren of omscholen op je eigen tempo? Leer
het volwassenenonderwijs kennen als een bijzonder uitgebreid
netwerk van opleidingen, ook in
jouw buurt. Surf voor meer informatie naar onze website. Voor je ’t weet vind je via de
zoekrobot de opleiding van je dromen!
Meer info?www.groenerand.be

EEN GOEDE VAKANTIE VOOR MENS EN DIER
Asielen overstelpt			
Ieder jaar opnieuw worden vele huisdieren de dupe van de
vakantie van hun eigenaar. Dat blijkt uit de grote hoeveelheid zwerfdieren waarmee de dierenasielen in de vakantieperiodes te maken krijgen. Het is een schrijnende realiteit. Velen halen een hond in huis, doen hem weg voor de
vakantie, kopen nadien een nieuwe om het dier dan voor
de daaropvolgende vakantie opnieuw te dumpen.
Ernstige dierenmishandeling
Deze ernstige vormen van dierenmishandeling moeten worden voorkomen. Het zoeken naar onderdak voor het dier bij
vrienden, familie of in een pension, huisregels van campings,
vervoer, het zijn allemaal zaken waarmee ruim van tevoren
rekening moet worden gehouden. Katten, cavia’s, … kunnen
natuurlijk tijdens de vakantie best thuis worden verzorgd
door familie, buren of vrienden. Maar honden daarentegen
zijn echte gezelschapsdieren die niet alleen kunnen achterblijven. Ofwel gaan ze mee op reis, ofwel kunnen ze tijdelijk
worden toevertrouwd aan familie of vrienden. Professionele
opvang in een dierenpension is ook een goede oplossing.

Nuttig
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Kampenhout Swing t

dolle donderdagen in juli en augustus 2010
telkens vanaf 19u30
08/07

Kampenhout
The Vicious
Dansstudio Jazz D’Nova

Trekking Met Belgerinkel naar de winkel
Presentatie: Steve Thielens
Drankbediening: Sint Sebastiaansgilde

22/07

Nederokkerzeel
Mosquito
Steve Thielens & Friends Live Band
Dansteam De Smet - Camby

05/08

Drankbediening: Jong Cantabile

Buken
Live Dogs
Garcia Goodbye

Dansgroep De Okkezielse Country Club

Presentatie: Steve Thielens

Drankbediening: Landelijke Gilde Buken

19/08

Ons Tehuis Brabant
Optreden Ambraz

26/08

Berg
Mary’s Little Lamb
The Cast
Dansgroep Anyanka

Presentatie: Steve Thielens

Drankbediening: Berg Leeft

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Een organisatie van het Gemeentebestuur van Kampenhout
i.s.m. de Cultuurraad
Verantw. uitg. College van burgemeester en schepenen - Kampenhout
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