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Beste inwoner van Kampenhout
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Politieke , economische en ecologische instabiliteit : dat was de rode draad
van het zomerjournaal. Een samenleving functioneert niet vanzelf. In deze
woelige tijden wil het Kampenhoutse gemeentebestuur creatief en organisatorisch doorzetten. Heel wat initiatieven hebben hun waarde bewezen.
Zodanig zelfs dat ze tot een traditie uitgroeiden. Denken we maar aan het
zomerse “ Kampenhout swingt “. Nieuwe gemeenschapsvormende
initiatieven krijgen de nodige ondersteuning. Zo lanceren we in
2
deze Gemeenteberichten een warme oproep voor vrijwilligers
3
om onze “ Dorpsrestaurants “ mogelijk te maken. Kam5
penhout wil ook aansluiten bij een nieuwe maatschap6
pelijke stroming. Die stelt dat mensen zich gelukkig
7
voelen als ze unieke ervaringen kunnen delen met
8
anderen. Daarom vraagt onze cultuurdienst gastgezinnen voor haar nieuw project i.s.m. Archeduc.
9
Het gemeentebestuur zorgt ook voor vernieu10
wing binnen traditie. De vakantiewerking van
11
’t Grobbeltje is hiervan een voorbeeld. De ver12
bouwingen en het opknapwerk in de voorma13
lige pastorij van Relst zorgden voor een mooi
14
kader. Het enthousiasme en de betrokkenheid
16
van onze speelpleinmonitoren bewezen dat onze
18
jeugd wel aanspreekbaar en verantwoordelijk is.
18
Het gemeentebestuur dankt alle monitoren voor
hun
inzet en teamgeest. In het kader van de jeugd21
werking blijft Kampenhout zich ook inzetten voor
21
drugpreventie.
We willen niet dat onze jongeren verlo22
ren gaan door verslaving. Aarzel daarom niet om direct
22
informatie en hulp te vragen aan onze preventiemedewerker.
Als u deze Gemeenteberichten leest , voelt u dat het einde van
de zomer nadert. Het nieuwe schooljaar is al uit de startblokken.
In het jaar van de biodiversiteit zetten we ook onze “ haagplantactie “ in de
spotlichten. De gemeente biedt iedere inwoner de gelegenheid om de tuin
te verfraaien. Maak gerust uw keuze uit de aangeboden variëteiten hagen
of hoogstamfruitbomen. “ Het groene imago “ van Kampenhout moeten we
bewaren. Hebt u zin om het politiewerk in een ongedwongen sfeer te leren kennen? Een gevarieerde zondagnamiddag wordt u aangeboden op de
opendeurdag PZ KASTZE . Herfst en boeken hebben iets met elkaar. Onze
Gemeentelijke Bibliotheek zorgt voor “ onverwachte ontmoetingen “ .
Beste inwoner van Kampenhout , de dagen worden korter , maar ons gemeenschapsleven verzwakt niet. In onze brochure vindt u zeker een gepast aanbod
waardoor u aansluiting krijgt met andere inwoners van onze gemeente.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen
Greet Willems
Schepen van informatie

gemeente

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

- Iedere werkdag van 8u45 tot 11u45
- Dinsdagavond van 17u tot 19u45
Alle dagen doorlopend van 07u00 tot 19u00

Dienst:
Politie
Burgemeester
Bevolking
Pensioen
Rijbewijzen en reispassen
Burgerlijke stand / Begraafplaatsen
Landbouw
Toerisme
Op de eerste verdieping:
Secretaris
Secretariaat
Lokale economie
Personeelsdienst
Financiële dienst
Villa Lucie (oud gemeentehuis), gemeenteplein
Informatica en GIS
Cultuur
Drugpreventie
Welzijn
Communicatie
Technische dienst, Frederik Wouterslaan 8
Technische dienst
Stedenbouw
Openbare werken
Woonloket
Milieu
Sporthal, Zeypestraat 26
Sport
Hutstraat 24
Jeugd
Naast het containerpark, neerstraat 20
Loods
Gemeentelijke Bib, Tritsstraat 5
Bibliotheek
Leuvensesteenweg 22
Witloofmuseum

☎

@

016 31 48 40
016 65 99 73
016 65 99 41
016 65 99 42
016 65 99 43
016 65 99 31
016 65 99 33
016 65 99 71

politie@kampenhout.be
burgemeester@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
pensioendienst@kampenhout.be
mariekristine.michiels@kampenhout.vera.be
burgerlijkestand@kampenhout.be
hilde.piot@kampenhout.vera.be
Toerisme@kampenhout.be

016 65 99 21
016 65 99 23
016 65 99 23
016 65 99 26
016 65 99 61

gemeentesecretaris@kampenhout.be
secretariaat@kampenhout.be
carla.rutgeerts@kampenhout.vera.be
personeelsdienst@kampenhout.be
gemeenteontvanger@kampenhout.be

016 65 99 25
016 65 99 72
0474 85 92 17
016 65 99 34
016 65 99 34

informatica@kampenhout.be
cultuur@kampenhout.be
drugpreventie@kampenhout.be
welzijn@kampenhout.be
info@kampenhoutbe

016 65 99 01
016 65 99 02
016 65 99 01
016 65 99 18
016 65 99 04

technischedienst@kampenhout.be
stedenbouw@kampenhout.be
openbarewerken@kampenhout.be
woonloket@kampenhout.be
milieudienst@kampenhout.be

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

GEMEENTE

Diensten in het administratief Centrum, Gemeentehuisstraat 16
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GEMEENTE info

LAATTIJDIGE BETALINGEN VAN BELASTINGEN EN GEMEENTELIJKE FACTUREN.
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Wij stellen vast dat mensen steeds vaker wachten
op meerdere aanmaningen alvorens over te gaan tot
betaling van hun factuur of belasting. De gemeente is
wettelijk verplicht een aangetekend schrijven te versturen om de procedure van gedwongen invordering met
deurwaarder te kunnen starten. De kost van een aangetekende zending beloopt al snel € 5,- en … wordt wel
eens vergeten bij de betaling. Vanaf september zal ook
deze kost steeds worden ingevorderd, zeker wanneer wij
merken dat systematisch gewacht wordt met betalen.
Wanneer noodzakelijk zal zelfs hiervoor een deurwaarder worden ingeschakeld. Overdreven vindt u? Wij zijn
van oordeel dat de gemeente dergelijke kosten niet
moet dragen. Bij betalingsproblemen neemt men best
contact op met de financiële dienst, een regeling kan
dan steeds in onderling overleg worden uitgewerkt. Niet
reageren op een factuur of belasting biedt geen oplossing op termijn. Steeds wordt een deurwaarder ingeschakeld en de kosten lopen dan onmiddellijk zeer hoog
op. Liefst vermijden dus. Verder vragen wij bij betalingen
de nodige referenties en juiste rekeningnummers te
gebruiken. Deze gegevens vindt u steeds terug op het
overschrijvingsdocument. Zo helpt u ons vergissingen te
voorkomen waarvoor onze oprechte dank.

BELGERINKEL: WINNAARS 2010
Tijdens Kampenhout Swingt
op 8 juli werden de winnaars
van de actie ‘Met belgerinkel
naar de winkel’ geloot. Heel wat
mooie prijzen geschonken door
Kampenhoutse handelaars
konden gewonnen worden. De
hoofdprijs, geschonken door
het gemeentebestuur zelf,
werd gewonnen door Paul Van
Ingelgom. Hij is nu de trotse eigenaar van een splinternieuwe
fiets. Schepen voor lokale economie feliciteerde de winnaar
voor zijn ijverige ‘belgerinkel’.

NIEUW MAILADRES PWA
Het PWA heeft een nieuw mailadres. Vanaf heden kan u
uw mail richten naar:
pwa@kampenhout.vera.be

NIEUWE GEMEENSCHAPSWACHT

Meer info:
Gemeenteontvanger: 016 65 99 61
gemeenteontvanger@kampenhout.be

AANKOOP VEEGMACHINE
Schrikt u niet
wanneer u dit
gloednieuwe
gevaarte in onze
straten ziet
opduiken: het is
de veegmachine
die het gemeentebestuur aankocht. De machine zal door de gemeentelijke loods worden ingezet om Kampenhout nog beter
net te houden.

Graag stellen wij U voor, Kristof BASTIAENS, de nieuwe
gemeenschapswacht binnen de politiezone KASTZE.
Kristof zal om beurt een week in Kampenhout, de andere week in Steenokkerzeel zijn ambt vervullen.
De gemeenschapswachten helpen de politie bij het uitvoeren van preventieve taken, zoals toezicht bij evenementen, uitvoeren van afwezigheidstoezichten, preventie op het vlak van auto- en fietscriminaliteit, e.d.
De gemeenschapswachten zijn te bereiken via de
politie-wijkposten.

WERKEN IN DE NEERSTRAAT

AANLEG VOETPADEN IN DE KERKHOFLAAN

De rioleringswerken van Aquafin in de Patrijzenlaan en
Meerlaan zijn bijna volledig beëindigd. Om de milieueffecten door de werken ter hoogte van het natuurgebied
te beperken mocht er niet gewerkt worden tussen 31
maart en 1 juli. Nu zijn de rioleringswerken in de Neerstaat aan de beurt. De resterende werken in de Minneweg worden volgens de huidige planning in oktober
uitgevoerd. Voor de werken is het noodzakelijk dat de
verbindingsweg tussen Berg en Nederokkerzeel volledig afgesloten is voor alle verkeer. Het centrum van Nederokkerzeel is bereikbaar via de Voortstraat en Nieuwe Kassei. Er is met de aannemer afgesproken dat het
containerpark steeds bereikbaar zal blijven. De bereikbaarheid wordt verzekerd enerzijds via de Laarstraat te
Nederokkerzeel als de Neerstraat tussen de Meerlaan
en het containerpark wordt uitgevoerd en anderzijds via
de Bergstraat te Berg als de werken tussen het containerpark en de Laarstraat worden uitgevoerd. Aangezien
het onmogelijk is om vooraf exact te bepalen hoelang
de werken in elk deel van de Neerstraat zullen duren,
raden wij u aan om geregeld de nieuwsberichten op de
gemeentelijke website te bekijken of er wijzigingen in de
bereikbaarheid van het containerpark zijn. Wij danken u
voor uw begrip hiervoor.

Om de verkeersveiligheid in de Kerkhoflaan te verhogen worden er langs beide zijden voetpaden aangelegd
en wordt het kruispunt met de Molenveldweg volledig
heringericht. Hierdoor zal geen doorgaand verkeer in
de Kerkhoflaan mogelijk zijn tijdens de uitvoering van
de werken. Om de bereikbaarheid van handelaars en
bewoners te vergemakkelijken zal er in verschillende
fases gewerkt worden: eerst het deel tussen Tiendeschuurstraat en Molenveldweg, daarna het resterende
deel naar de Bergstraat. De werken zijn reeds op 13
september 2010 gestart en zullen bij gunstige weersomstandigheden ongeveer vier maanden duren.

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN
KWERPSEWEG
De werken aan de Kwerpseweg omvatten de aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel en de volledige vernieuwing van het wegdek met aanleg van fietspaden. In
de Kwerpseweg zal hierdoor geen doorgaand verkeer
mogelijk zijn. De werken starten vermoedelijk in oktober. Indien de wintergoden ons gunstig gezind zijn zullen de werken ongeveer een half jaar duren.

AANLEG BETONNEN FIETSPADEN
Elk jaar worden een aantal onverharde recreatieve wegen die door fietsers gebruikt worden verhard om het
comfort voor de weggebruikers te verhogen. Dit jaar
worden de Bogaertweg en de Oude Brusselsebaan
in Nederokkerzeel en het uiterste deeltje van de Aarschotsebaan, naar het kanaal toe, aangepakt. Zowel
in de Oude Brusselsebaan als de Bogaertweg wordt
een betonnen fietspad met een breedte van 2 meter
aangelegd. Het deeltje Aarschotsebaan, tussen de Assentstraat en de Bukenstraat wordt uitgerust met een
betonnen fietspad met een breedte van 1,5 meter. Deze
werken zullen kortelings starten.
Indien er zich wijzigingen voordoen in de timing en/of fasering van deze wegenwerken, zal er tijdig een nieuwsbericht op de gemeentelijke website verschijnen. Om een
vlotte en veilige verkeersafwikkeling te garanderen raden
wij u aan regelmatig een kijkje te nemen op de website.
Meer info:
Technische dienst
016/ 65 99 01
technischedienst@kampenhout.be

GRONDGEBIEDZAKEN

GRONDGEBIEDZAKEN
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BURGERZAKEN

BURGERZAKEN

HUWELIJKEN

Felicitaties en blijken van oprechte deelneming namens
het gemeentebestuur ook aan diegenen en nabestaanden die wegens privacyredenen hun identiteit liever niet
opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad,
waarvoor alle respect.

GEBOORTES

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Frans Marchand & Anne Van Hout

05/06/2010

Gino Debuysscher & Priscilla Ruys

19/06/2010

Macaire Kawanda & Kanjinga Muanza

02/07/2010

Peter Philips & Rotana Lim

10/07/2010

Dieter Pauwels & Kelly Vanmoerkerke

16/07/2010

Maarten Boijen & Annelore Nackaerts

24/07/2010

Christopher Falconer &
Cindy Op de beeck

06/08/2010

Maarten Van de Velde & Ilke De Greef

06/08/2010

Roel Dupont & Sofie Van Dessel

02/04/2010

Stien

Tom Van Kerckvoorde & Sandy
Hellinckx

08/04/2010

Elyana

Bjorn Desmet & Wendy Peeters

12/04/2010

Wout

Benny Derboven & Jessica Ruiz

07/08/2010

Glenn Poedts & Ann Venckeleer

20/04/2010

Zano

Kevin Houben & Britt Van den Heuvel

20/08/2010

Jurgen Linsen &
Kristien Verwimp

20/04/2010

Klaas

Dominiek Lorent & Ilona Debièvre

21/08/2010

Peter Janssens & Yannick Leys

25/04/2010

Jill

Wout Geldhof & Elke Krikilion

27/08/2010

Jan Rommens &
Ellen Schoevaerts

28/04/2010

Fien

Mathieu Flémal & Cindy Renard

27/08/2010

Johan Coeck & Manuela Ghielli

02/05/2010

Thor

Jürgen Cogghe & Lieve Philippart

27/08/2010

Steven Sourbron & Martine
Dujardin

02/05/2010

Eva

Günther Vansteenweghen &
Marine de Séjournet de Rameignies

28/08/2010

Gert Boulangé & Katie Van
Lindt

05/05/2010

Tibo

Geert Van Hoof & Sabrina
Spruyt

06/05/2010

Femke

(begin juni - augustus)

Tom Trappeniers & Beeny Van
Extergem

11/05/2010

Sam

Gouden

Wesley Van den Eynde &
Nathalie Lauwers

12/05/2010

Cas

Filip Hendrickx & Charlotte
Penesich

12/05/2010

Marten

Jorn Blevi &
Stefanie Vantieghem

16/05/2010

Charlott

Lieven Zwaenepoel &Elke
Eeraerts

19/05/2010

Noor

HUWELIJKSJUBILARISSEN

Marcel Cockaerts & Elisa Vandermeiren
Jan De Smedt & Paula Denayer
Gustaaf Pasteels & Gilberte Vande Velde
Emmanuel Jaspers & Maria Maes
Pol Verbauwhede & Godelieve Kempeneers
Jozef Oeyen & Lorette Vranckx
Joseph Faack & Liliane Lambert
André Floré & Hilda Dujardin
Théophile Vromant & Jacqueline Bonte
Jan Crols & Mariette Van Doren

BEGRAAFPLAATS
buken

Robert Geerts & Joanna Silvrants
Maurits Elseviers & Mathilda Berckmans

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

18/12/2009

Anna Vanderleyden

26/05/2010

Paula Verstraeten

28/05/2010

William Michiels

05/06/2010

Robert Lauwers

07/06/2010

Marianne Van Riet

07/07/2010

Maria Janssen

07/07/2010

Maria Hennes

12/07/2010

Elisabeth De Meester

29/07/2010

Juliaan Cloetens

01/08/2010

Maria Liekens

01/08/2010

*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.

gemeenelijke begraafplaats Buken
Op 13 augustus 2010 zijn de sanerings- en herinrichtingswerken op het kerkhof van Buken gestart. Dit is de
vierde begraafplaats op rij die wordt heringericht. Nadien volgt nog Nederokkerzeel. Hiermee wordt waarschijnlijk gewacht tot na Allerheiligen.
De werken in Buken zijn vergelijkbaar met deze op de andere begraafplaatsen. Gelet op de kleinschaligheid en de
huidige structuur zijn de mogelijkheden er wel enigszins
beperkt. Niettemin leveren we de nodige inspanningen
om tot een maximaal haalbaar resultaat te komen.
Na ontruiming van graven waarvoor geen grafbehoud
werd gevraagd, wordt een beperkte herschikking gedaan om extra begraafruimte te creëren en om tot een
meer homogeen geheel te komen. Er komt een kinderperk en een urnenveld met eenvormige afdekstenen. Het columbarium wordt herschikt en er wordt een
columbariumzuil geplaatst. De strooiweide wordt heraangelegd. Later kan men de naam van de overledene
laten graveren op een afscheidstafel. Om het rustgevend aspect te benadrukken worden groenaanplantingen aangebracht en komt er ook een zitbank. De kosten
voor dit alles worden geraamd op € 121.000.
Voorlopig zijn er geen asverstrooiingen mogelijk. Urnen
worden tijdelijk in het columbarium geplaatst. Tijdens
de werken kunnen uitvaarten ongehinderd doorgaan.
De werken worden dan tijdelijk onderbroken.
Wij proberen de volledige herinrichting van Relst en Buken tegen 1 november 2010 rond te hebben. Hopelijk
is het weer geen spelbreker en kunnen de aannemers
elkaar goed opvolgen.

Meer info :
Gemeentebestuur Kampenhout/
departement burgerzaken (gelijkvloers)
tel. 016/65 99 31 – fax 016/65 99 35
mailto :begraafplaatsen@kampenhout.be

BEGRAAFPLAATSEN

Diamanten
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Bibliotheek
BEGRAAFPLAATSEN

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

Bibliotheekweek 2010
16 tot 24 oktober
“Vol onverwachte ontmoetingen”

Op vrijdagavond 22 oktober om 20.00 uur
bent u allen welkom in de bibliotheek voor
een leuke avond. Inwoonster van Kampenhout en werkzaam als penitentiair beambte (cipier) in de gevangenis van Mechelen,
mevr. Greta Stockfleth stelt met plezier haar boek voor.
Deze avond verloopt in samenwerking met het Davidsfonds – afdeling Kampenhout.

Aanwinsten top 5
bibliotheek

Verhalende boeken :
Tot 14 jaar :

8
•
•
•
•
•

Fantasia V / Stilton, Geronimo
Het Maya-mysterie / Rollins, James
Kristalpoorten / Embrechts, Luc
Altijd prijs ! / Wilson, Jacqueline
Crocodile tears / Horowitz, Anthony

Vanaf 14 jaar :

Tijdens de openingstijden in de Bib:
zaterdag 16 oktober = verwendag
16-20-23 oktober =
verkoop van uit de collectie gewiede boeken

•
•
•
•
•

Antsy does time / Shusterman, Neal
Drift / Fitzpatrick, Becca
Skater in de mist / Dhooge, Bavo
Liverpool street / Voorhoeve, Anna
Het korte leven van Bree Tanner / Meyer, Stephenie

Volwassenen :
Boekvoorstelling
“Schaduw van mijn spiegelbeeld.
Leven in een gevangenis”
door Greta Stockfleth

wonen
•
•
•
•
•

Een spoor van bloed / McDermid, Val
Als een vleugelslag van een vlinder / Banon, Tristane
Het Münchensyndroom / De Coninck, Christian
Pervers / Bogaerts, Willy
De oversteek / Cronin, Justin

Informatieve boeken :

• Alles heeft een reden / Kirshenbaum, Mira
• Bewuster en beter mooie digitale foto’s maken /
Dhaeze, Peter
• Congo : een geschiedenis / Van Reybroeck, David
• De relatiesleutel / Linge, Egil
• Het piekerboek / Bischop, Marijke
DVD :

•
•
•
•
•

Les Barons / Ben Yadir, Nabil
A serious man / Coen, Joel
De storm / Sombogaart, Ben
New moon / Weitz, Chris
It’s complicated / Meyers, Nancy

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 cdroms, 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).

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
verstrekt goedkope Vlaamse Woonleningen voor de
aankoop van een woning die minstens 30 jaar oud is
en die gerenoveerd moet worden. Het totale te ontlenen bedrag is maximaal 181.690 euro. Dat bedrag
stijgt vanaf drie personen ten laste. De aankoopprijs
(steeds maximum leningsbedrag – 10.000 euro) van
de woning mag standaard niet hoger zijn dan 171.690
euro en de noodzakelijke renovatiewerken moeten
minstens 10.000 euro bedragen maar kunnen wel veel
hoger bepaald worden door de VMSW. Het zo bekomen bedrag voor werken dient bijgeleend en vermindert het ontleenbare deel voor de aankoop.
Bij de VMSW kan je ook terecht voor een lening voor de
renovatie, verbetering of aanpassing van je eigen woning,
voor de aankoop van een sociale koopwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij en voor nieuwbouw.
Op dit moment bedraagt het budget voor aankopen
met renovatie en de renovatie van de eigen woning voor
Vlaams-Brabant en de Vlaamse Rand (22 gemeenten
rond Brussel) nog 3,8 miljoen euro. Dat betekent dat
er nog zo’n 25 sociale woonkredieten beschikbaar zijn
in 2010.
Bij de VMSW variëren de rentevoeten momenteel van
1,48% tot 3,71%.
Meer informatie op
www.vlaamsewoonlening.be en
info@vlaamsewoonlening.be.
Voor alle andere vragen rond wonen kan je steeds terecht op het gemeentelijk woonloket, Frederik Wouterslaan 8 op dinsdag van 9 uur tot 12 uur en van 17
uur tot 20 uur en vrijdag van 9 uur tot 12 uur, gsm
0492 58 00 31 of e-mail woonloket@kampenhout.be

WONEN
XX

Budget Vlaamse Woonlening in
Vlaams-Brabant nog 3,8 miljoen euro
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onderwijs
Gemeentescholen actief
Lagere en kleuterschool De Toverberg
Bewegingsopvoeding is zeer belangrijk voor onze jonge
kinderen.
Onze kleutertjes krijgen wekelijks 2 lesuurtjes turnen
van een regent LO in de nieuwe sporthal van Berg.

De vernieuwde refter wordt niet alleen gebruikt om te eten
maar ook voor sommige werkvormen (groepswerk ea)

onderwijs

Lagere school Het Klimtouw .
In al onze scholen wordt les gegeven met moderne
werkvormen waarvan hoekenwerk er ééntje is.
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Onze schoolbus komt de kinderen thuis afhalen en terugbrengen. Ook maken alle klassen er gebruik van
voor hun didactische
uitstappen.

Noteer alvast in je agenda

VOLGENDE INSTAPDATA VOOR DE KLEUTERS:

De Toverberg :

Maandag 8 november 2010
Maandag 10 januari 2011
Een Openklasuurtje wordt georganiseerd in de 1ste kleuterklas
op vrijdag 29 oktober en donderdag 23 december 2010,van 9u tot 10u
U bent met uw kleuter welkom in ons kleuterklasje.

Halloweenactiviteit op
vrijdag 22 oktober 2010.

Het Klimtouw:
Halloweenbrunch op
zondag 24 oktober 2010.

Past deze datum voor u niet dan mag u altijd een kijkje komen nemen op een ander moment samen 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

☎

☎

toerisme

‘TRAGE WEGEN’ op zaterdag
20 november te 14.00 uur
De derde fase van de zeer gesmaakte “Trage wegen” is intussen ook in kaart gebracht. Het betreft het deel tussen
de Zeypestraat, Langestraat, Haachtsesteenweg en de gemeente Boortmeerbeek. Ook nu kregen een aantal wegjes
een passende naam.
Wil u samen met ons deze wegjes ontdekken? Wil u wandelen langs de oevers van onze grootste beek (De Weesbeek)?
Trek dan uw wandelschoenen aan, voorzie u van een regenjasje (alhoewel de zon van de partij zal zijn) en kom dan
zeker op zaterdag 20 november tegen 14.00 uur aan de
ingang van de Sporthal aan de Zeypestraat.
Na de wandeling ontvangt u de Trage Wegenkaart deel 3 en
een verfrissend drankje.

HEEMKRING CAMPENHOLT

Eindelijk is het zover!
De gemeente Kampenhout start spoedig met haar eigen
heemkundige kring. Onder de naam ‘Heemkring Campenholt’, heeft deze jonge vereniging o.a. volgende doelstellingen voor ogen:
• het ijveren voor een bredere kennis van en belangstelling voor het cultureel, landschappelijk, bouwkundig
en historisch patrimonium van de eigen gemeente;
• het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde zoals archeologie, familiekunde, natuurstudie,
volkskunde, industriële archeologie op lokaal vlak;
• het aanleggen van een documentatie over de geschiedenis van de eigen gemeente,
• het organiseren van voordrachten of tentoonstellingen
en het publiceren van resultaten van opzoekingen

Heeft u interessante ‘schatten op zolder’, zoals bijvoorbeeld
foto’s, documenten, … aarzel dan niet de toeristische dienst
te contacteren! Alvast dank!
Toerisme Kampenhout.
Tel.: 016/65 99 71
Email: toerisme@kampenhout.be

ANTIZJÉLWANDELINK
Stip alvast zondag 26 december 2010 aan in je agenda voor
de “Antizjélwandelink”.
De wandelink vertrekt aon ’t witloefboerke en goat last treige wegskes (de gemainte es doa vried veu in de weir).
Oep den oek é vertelselke en wa histore.
Mé den tram en ’t witloef es é bekke brussels bai ons geköme, da goare wel hoire!.
Ge komt goe gezint mé goei schoene en iene euro tege twie
ure oep ’t gemainteplaan.

EDUCATIEVE MILIEUBOOTTOCHTEN
Een boeiende en leerrijke verkenning van de waterloop in eigen streek!
In het laboratorium, aan dek of in het ruim overal op de milieuboottocht valt er wat bij te leren. In groep kan je het kanaal Leuven-Dijle afvaren en tevens heel wat proefjes doen
en ontdekken waarom deze boot zo milieuvriendelijk is.
Op schooldagen is het programma voorzien voor 2e, 3e
graad lager onderwijs en 1e graad secundair onderwijs
(+ studenten lerarenopleiding). Tijdens weekends en op
woensdagnamiddag kan je ook met je vereniging, familie of
vrienden genieten van deze boottocht.
Inschrijven kan via de website www.milieuboot.be en meer
informatie kan je bekomen bij ‘De Milieuboot VZW’ op het
nummer 053/72.94.20
Een tocht duurt 3 uur: VM van 9u tot 12u ,
NM van 13u tot 16u
Kanaal Leuven-Dijle:
VM: Mechelen - Kampenhout
NM: Mechelen - Kampenhout
VM: Kampenhout – Leuven
NM: Leuven - Kampenhout
VM: Leuven - Mechelen
NM: Mechelen - Boom

Van 20/9 tot 26/9
Van 27/9 tot 1/10
Za 9/10

Deelname prijs: - jongeren tot 18 j. : € 2
- volwassenen : € 5
- per 15 leerlingen 1 begeleider gratis
Max. 60 deelnemers

TOERISME

INWANDELING DERDE FASE
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Activiteitenkalender

Meer info over deze activiteiten kan u vinden
op de gemeentelijke website
www.kampenhout.be
September 2010
Woensdag

22.09.2010

Het witloofwandelpad – vertrek 14u - gemeenteplein

Woensdag

29.09.2010

Kampenhoutse Dorpsrestaurants te Berg van 12u tot 15u - inschrijven is verplicht!

Donderdag

30.09.2010

Fietstocht met De Witloofstappers- en trappers vertrek om 19u aan de kerk van Relst

Activiteitenkalender

Oktober 2010
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Zaterdag

02.10.2010

Kaas en vleesbuffet VGSK De Boomhut in zaal de Pax

Zondag

03.10.2010

Opendeurdag KASTZE in Steenokkerzeel van 10u tot 17u

Zaterdag

09 10 2010

Herfstconcert: “Bill & zijn Beestenboel” - K.F. De Eendracht - Zaal Pax – 20u

Zondag

10.10.2010

Welzijnsbeurs van 10u tot 17u in het sport- en cultuurcentrum te Berg

Zaterdag

16.10.2010

Herfstconcert Koninklijke Fanfare De Toonkunst met Gunther Neefs - 20u00 sporthal Berg

Zondag

17.10.2010

Maandag

18.10.2010

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

Dinsdag

19.10.2010

Start cursus EHBO van het Rode Kruis in OTB – van 19u30 tot 22u45

Woensdag

20.10.2010

Boekenverkoop in de openbare bibliotheek Kampenhout

Vrijdag

22.10.2010

Boekvoorstelling “Schaduw van mijn spiegelbeeld” in de bibliotheek om 20u

Zaterdag

23.10.2010

Boekenverkoop in de openbare bibliotheek Kampenhout

Verwendag en boekenverkoop in de bibliotheek
Eetdag - K.F. DE Eendracht – Zaal pax - tussen 11u30 en 20u
Eetdag parkschool Relst – van 12u tot 14u en van 17u tot 19u

Saturday night fever vanaf 21u in het cultuur- en sportcentrum - MVGK
26.10.2010

Kampenhoutse Dorpsrestaurants te Buken van 12u tot 15u - inschrijven is verplicht!

Donderdag

28.10.2010

AED-opleidingen in de glazen zaal OCMW van 19u tot 22u

Zaterdag

30.10.2010

Muzikale kroegentocht

November 2010
Maandag

01.11.2010

Allerheiligen – Gemeentehuis gesloten

Dinsdag

02.11.2010

Allerzielen –Gemeentehuis gesloten

Woensdag

03.11.2010

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

Vrijdag

05.11.2010

11.11.11 wereldfeest – Freepodium om 14u in het Tonzent

Zaterdag

06.11.2010

11.11.11 wereldfeest – Quiz om 20u in de sporthal Kampenhout

Zondag

07.11.2010

11.11.11 wereldfeest in de sporthal Kampenhout – Mountainbiketocht van 8u tot 13u sporthal
Kampenhout - wereldkeuken van 11u30 tot 15u - Natuurwandeling vertrek 13u30 - kinderspelnamiddag van 14u tot 17u

Maandag

08.11.2010

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

Donderdag

11.11.2010

Wapenstilstand – Gemeentehuis gesloten

Vrijdag

12.11.2010

Gemeentehuis gesloten

Maandag

15.11.2010

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

Vrijdag

19.11.2010

Kaart-spelavond De Bergse Vrienden om 20u in de Pastorij Berg

Zaterdag

20.11.2010

Inwandeling derde fase “Trage wegen” om 14u aan de sporthal Kampenhout Zeypestraat

zondag

28.11.2010

Sinterklaasstoet – 13u tot 17u

December 2010
Zaterdag

04.12.2010

Sint-Niklaasconcert – Kon. Fanfare De Vlaamse Leeuw – om 19u30 in de St. Jozefskerk

Zaterdag

11.12.2010

Jong Cantabile brengt “knipoog naar Kerst” - PAX

jeugd
’T GROBBELTJE

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 maand
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

Er werden deze vakantie enkele aanpassingen gedaan
in de dagplanning van het
speelplein, de groepen werden heringedeeld en ook de
nieuwe tienerwerking de
Zomerbrigade ging vlot van
start. Een twintigtal deelnemers konden al genieten
van ondermeer een touwenparcours, uitstap naar
Diest, bowling, GPS-spel in
Antwerpen en zo meer.
Na de zomervakantie zal de werking van het speelplein
weer onder de loep genomen worden door de denkgroep
en de jeugddienst. Zo kunnen we in 2011 weer voor een
spetterende zomer zorgen.

JEUGDDIENST IS VERHUISD
Jeugddienst is verhuisd van
de Sporthal in de Zeypestraat naar de voormalige
pastorij van Relst.
Zowel de dienst als het
speelplein zijn nu gelegen
aan de Hutstraat 24, 1910
Kampenhout (tegenover de
Chirolokalen).
E-mailadressen, telefoonnummers en openingsuren
blijven ongewijzigd.

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

POLITIE

Volgende activiteiten worden
wekelijks / maandelijks ingericht:

’t Grobbeltje zorgt voor een onvergetelijke zomervakantie voor groot
en klein. De kinderen waren enthousiast: spelen in het Park van Relst,
knutselen met de gekste materialen,
fantasietochten, verkleedpartijtjes en nog zoveel andere
leuke dingen. Op ‘t Grobbeltje was het twee maanden
pret verzekerd dankzij de inzet van zo’n 80 animatoren.
Zij zorgden onder het waakzame oog van de hoofdmoni
en speelpleinverantwoordelijken voor een onvergetelijke zomer.

13

welzijn

WELZIJNSDIENST IS VERHUISd

AED-TOESTEL EN OPLEIDING

De welzijnsdienst is verhuisd van het gemeentehuis,
Gemeentehuisstraat, naar de Villa Lucie (oud gemeentehuis), de eerste verdieping, op het Gemeenteplein.
E-mailadressen, telefoonnummers en openingsuren
blijven ongewijzigd.

Red een mensenleven dankzij de snelle inzet van de
AED! AED is de afkorting van Automatische Externe Defibrillator, een computergestuurd toestel dat in staat is
levensbedreigende hartritmestoornissen op te sporen
(hartstilstand), te analyseren en eventueel te behandelen door middel van een elektroshock. Het kenmerkende aan de AED, is dat dit in België door iedereen mag
gebruikt worden, omdat het toestel 100% veilig is en
gesproken instructies geeft.

WELZIJN

IN IEDERE ROKER ZIT EEN STOPPER
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Helpen bij stoppen met roken.
Stoppen met roken is niet eenvoudig. Roken is aangeleerd gedrag dat telkens beloond wordt met een nicotineshot. Wanneer een roker stopt kunnen lichamelijke
ontwenningsverschijnselen o.a. hunkeren, optreden, die
uitdoven in de tijd. Ook zijn aangeleerd gedrag verdwijnt
en de roker leert te leven zonder roken.
Een professionele begeleiding is belangrijk om de valkuilen te vermijden en de kans op slagen te verhogen.
Rookstopbegeleiding door een arts of erkende tabakoloog
wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.
Voor meer informatie:
www.vrgt.be
www.tabakstop.be
tabak stop lijn: 0800 111 00

ORGAANDONATIE
In de week van orgaandonatie lieten 25 personen zich
registreren. Was u niet overtuigt en twijfelt u nog? Wist
je dat je het hele jaar door je kan laten registreren op
het gemeentehuis bij de dienst bevolking! Dus het is nog
niet te laat.
Veel vragen over orgaandonatie werden beantwoord
op de infoavond over “de weldaden van orgaandonatie”
dankzij professor F. Nevens en Dirk Claes, transplantatiecoördinator.

Niet te vergeten is het AED-uitleentoestel dat de gemeente voorzien heeft. Verenigingen die een opleiding gevolgd
hebben kunnen dit toestel lenen. Het aanvraagformulier is
te vinden op het digitaal loket van de gemeentelijke website. Of u kan zich wenden tot de dienst Welzijn.
Voor de 2de keer heeft de vereniging “PAX Kampenhout”
het toestel ontleent voor hun eetdag. Hierdoor verzekeren ze de veiligheid van hun helpers en de eetlustigen.
Ook dit jaar voorziet de gemeente Kampenhout i.s.m.
het Rode Kruis de opleiding reanimatie en defibrilatie.
Werk mee aan een hartveilige gemeente en schrijf u in.
Wanneer: 28 oktober 2010
van 19u tot 22u
Waar: De glazen zaal in het OCMW
Inschrijven op de dienst Welzijn
Tel: 016/65 99 34
@ welzijn@kampenhout.be

KAMPENHOUTSE DORPSRESTAURANTS
In een vorige editie vertelden we reeds dat we mensen
- die door leeftijd, handicap of andere omstandigheden
minder mobiel worden – weer samen rond tafel willen
brengen. Dit geeft hen de kans verder sociaal contact te
hebben met buren, leeftijds- en dorpsgenoten. Op zo’n
‘Dorpsrestaurant’ worden deze mensen uitgenodigd op
een warme maaltijd voor het luttele bedrag van 7 euro.
We gaan reeds van start in Berg op 29 september, waar
mensen uit de betrokken doelgroep uitgenodigd worden. Er werd een groep vrijwilligers opgestart om deze
mensen te bezoeken en voor vervoer te zorgen.
Na Berg komt Buken aan de beurt op dinsdag 26 oktober 2010 in het Trefcentrum, Bukenstraat, om 12 u.
Om dit project verder te kunnen ontplooien zoeken wij

welzijn

Wij denken in de eerste plaats aan ‘jong gepensioneerden’ maar ook aan werkzoekenden of wie nog een dagje
verlof kan invullen.
Behoor je tot de ‘senioren’ leeftijdsgroep maar ben je
nog goed te been dan is ook jouw inbreng van onschatbare waarde: je kan vb. mensen uit jouw buurt warm
maken en het gesprek aan tafel wat vuur in blazen.
Verdoodt Lieve en Paul
0478/65 55 35
Van Aerschot Suzanne en Pol
016/65 54 38
Andries Rosa en Marcel
016/89 31 09
Dienst Welzijn:
Tel: 016/65 99 34
welzijn@kampenhout.be

WELZIJNSBEURS 10/10/’10
Kampenhout heeft zijn inwoners heel wat te bieden op
gebied van welzijn en welbevinden. Daarom organiseert
de welzijnsdienst in samenwerking met het OCMW van
Kampenhout deze Welzijnsbeurs.
Onder de standhouders kan u ondermeer de verschillende adviesraden vinden (bv.: SENIOKA, GROS,…) en
kennismaken met de gemeentelijke diensten en het
OCMW. Ook politiezone KASTZE, het Rode Kruis, ’t Sleutelke,… komen hun dienstverlening toelichten. Klinken
volgende namen nog onbekend in de oren: LOGO, VFG,
SVK en VDV? Dan is onze Welzijnsbeurs het perfecte
evenement om hun en andere diensten te leren kennen.

zondag 10 oktober van 10u tot 17u.
Om 11u wordt u getrakteerd op een aperitiefconcert. Voor
de sportievelingen onder jullie wordt er een wandeling
voorzien i.s.m. de wandelclub “De Witloofstappers”. De geïnteresseerde wandelaar kan vrij starten tussen 10.00 en
15.00 uur. Om 14u start een begeleide wandeling.

MAMMOBIEL
Laat naar je borsten kijken …
2-jaarlijks kosteloos
bevolkingsonderzoek
naar borstkanker
De doelpopulatie voor vroegtijdige opsporing van borstkanker bestaat uit alle vrouwen die in de loop van dit jaar
50 jaar worden tot en met diegenen die 69 jaar worden.
Tijdens de vorige borstkankerscreening te Kampenhout
liet 40,12 % van de doelgroep zich kosteloos screenen.
Besluiten van de mammografie zijn voorgesteld in onderstaande tabel.
Resultaat van 2008-2009

Aantal

1

Geen afwijking

483

2

Goedaardig afwijking

51

3

Niet conclusief / waarschijnlijk goedaardig 2

4

Waarschijnlijk kwaadaardig

1

5

Kwaadaardig

0

Volgens wetenschappelijke studies en conform met de
Europese richtlijnen zou er minstens een participatiegraad van 75% moeten zijn, om de vooropgestelde daling van het sterftecijfer van borstkanker te bekomen.
In de leeftijdsgroep 50-69 jaar is de mammografie de
meeste geschikte test waarvan aangetoond is dat het
een effect heeft op de borstkankersterfte.

We hopen u daar allen te mogen verwelkomen en heten
u alvast welkom met een drankje en streepje muziek.

Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen aan deze actie:
• met een voorschrift van de huisarts of gynaecoloog
naar een erkend mammografisch centrum in uw buurt
gaan
• wachten op de tweejaarlijkse uitnodigingsbrief van
LUCK (Leuvens Universitair Centrum voor Kankerpreventie) om naar de mammobiel te gaan

Dit alles zal doorgaan in de sporthal van het Sport- en
cultuurcentrum te Berg (ingang via de Torfbroeklaan) op

In Kampenhout zal de mammobiel eind oktober op het
Gemeenteplein staan.

WELZIJN

VRIJWILLIGERS voor Buken, Kampenhout, Relst en Nederokkerzeel.
Is dit niets voor jou??
Tafels versieren, vervoer van mensen die minder goed
te been zijn, een handje helpen bij het eten, een babbeltje met mensen uit je buurt die je al zo lang niet zag…,
zelfs het brengen van een stukje muziek of wat animatie… alles kan en alle beetjes helpen.
Aarzel dus niet, neem nu de telefoon of mail naar onderstaand adres.
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DRUGPREVENTIE

OPROEP: GEEF MIJ EEN NAAM!

Met de infoavond voor jongeren en ouders heeft onze
intergemeentelijke drugpreventiemedewerker meteen
van zich laten horen.

Naar aanleiding van de instap van de gemeente in het
decreet Lokaal Cultuurbeleid, dient aan verschillende
voorwaarden te worden voldaan. Zo moet de gemeente ook beschikken over voldoende infrastructuur voor
cultureel gebruik.
In Kampenhout omvat dit volgende lokalen:

WELZIJN

Om deze dienstverlening meer kenbaar te maken
heeft de drugpreventie-dienst nu een eigen logo en
folder ter beschikking met meer informatie over zijn
werkgebied.
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Wil je graag meer informatie over de dienst? Heb je
vragen in verband met drugs, preventiewerking,… aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met onze
preventiemedewerker.
Telefoonnummer voor alle gemeenten:
0474-85 92 17
Zitdagen:
Kampenhout
drugpreventie@kampenhout.be
Gemeenteplein, Oud Gemeentehuis,
• elke 2de en 4de dinsdag van de maand, 17-20 uur
• elke 1ste woensdag van de maand, 14-16 uur
Zemst
drugpreventie@zemst.be
De Griet 1, 1980 Zemst
• elke 1ste en 3de dinsdag van de maand, 16-19 uur
• elke 2de en 4de woensdag van de maand, 13.30-16 uur
Steenokkerzeel
drugpreventie@steenokkerzeel.be
Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel
• elke 3de woensdag van de maand,
9-12 uur / 14-16 uur
• elke 4de donderdag van de maand,
9-12 uur / 14-16 uur / 17.30-20 uur
Maak zoveel mogelijk vooraf een afspraak via gsm of
e-mail.

a) Glazen Zaal (OCMW-zaal) voor tentoonstellingen,
concerten, voordrachten
b) Ontmoetingszaal (Sport-en Cultuurcentrum Berg)
voor tentoonstellingen, concerten, voordrachten
c) Villa Lucie (Oud-Gemeentehuis) voor vergaderingen
(boven) en tentoonstellingen/recepties (beneden)
d) Polyvalente ruimte van de bibliotheek voor vergaderingen, voordrachten
Samen zullen deze lokalen het Gemeenschapscentrum vormen, afgekort GC. Echter, een toepasselijke
naam ontbreekt nog. Er zijn geen specifieke richtlijnen, maar een band met Kampenhout is natuurlijk onontbeerlijk.
Daarom doen we graag een oproep aan alle inwoners!
Suggesties kan u steeds bezorgen aan de cultuurdienst van Kampenhout! Gelieve dit te doen ten laatste
15 oktober 2010!
Meer info:
Cultuurdienst
cultuur@kampenhout.be
016/65 99 72

ARCH’EDUC SERVEERT
De cultuurdienst stelt met plezier ARCH’EDUC voor!
Deze organisatie is 1 van de 13 vormingplus-centra
te Vlaanderen. Doel: de Vlaming toegang verlenen tot
leuke en interessante vormingen, gaande van persoonlijke ontplooiing, computer- of tuinonderhoudcursussen, … . De cursussen gaan door op diverse locaties in
Vlaanderen. Meer info op www.archeduc.be!
Te Kampenhout gaat in het najaar 2011 het project
Arch’educ serveert … van start! Zie hier wat dat juist
inhoudt:

cultuur

“Een leuke avond met 12 vrienden, buren en anderen, praten en discussiëren over tal van onderwerpen,
en mét een interessante spreker erbij? Dat kan, met
“Arch’educ serveert”! Samen met een medewerker van
Arch’educ zoek je een interessant onderwerp en een
boeiende spreker. Die gastspreker zorgt bij jou thuis
voor een gezellige en leerrijke avond waarbij je onderling van gedachten wisselt. De gastspreker kan iemand
uit de mediawereld zijn, de wetenschappelijke wereld of
het bedrijfsleven. De bedoeling van de avond is dat er
een boeiend gesprek ontstaat tussen de deelnemers en
de gast. De gastheer of gastvrouw mag zelf zes mensen uitnodigen, Arch’educ zorgt voor de andere zes.
Zelf dien je enkel te zorgen voor de locatie bij je thuis.
Arch’educ zorgt voor al de rest, tot en met de drank!”

KAMPENHOUT SWINGT
SFEERBEELDEN:

CULTUUR

Wil je je kandidaat stellen als gastgezin voor “Arch’educ
serveert”? Dat kan! We zijn nog op zoek naar gastgezinnen uit Kampenhout! Neem contact op met Leonore
op 02 451 61 85 of leonore.declercq@archeduc.be of de
Kampenhoutse cultuurdienst.
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OPROEP
KAMPENHOUTSE MUZIEKENSEMBLES
Waarom het ver van huis zoeken, als je het ook in je
eigen gemeente kan doen? De cultuurdienst doet een
warme oproep aan alle Kampenhoutse muziekgroepjes
(rock, pop, jazz, … ) zich bekend te maken! Misschien dat
je snel gecontacteerd wordt voor een optreden op een
Kampenhouts podium? Doen!

MUZIKALE KROEGENTOCHT
Ook dit jaar toert de gemeentebus langs de Kampenhoutse herbergen voor de Muzikale Kroegentocht.
Noteer alvast de datum : zaterdag 30 oktober 2010!
Meer info:
Cultuurdienst Kampenhout –
Tel.: 016/65 99 72 – cultuur@kampenhout.be

OCMW
ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2010
Wat ?
Sinds 1 januari 2010 is er een nieuwe periode voor de
aanvraag voor een verwarmingstoelage gestart. Als u de
gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de
210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de
prijs die u daarvoor betaald heeft. Per jaar wordt er max.
1500 liter gesubsidieerd.

WELZIJN
Milieu
MILIEU

Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeits-verzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
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Wanneer aanvragen ?
Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen
de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van
OCMW Kampenhout:
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
www.kampenhout.be/ocmw

GEMEENTELIJKE MUZIEKSCHOOL
KAMPENHOUT
Op woensdag 17 november 2010 wordt Kampenhout
ondergedompeld in een muzikale sprookjeswereld,
en jong en oud zijn welkom !
We verwelkomen een écht symfonisch orkest, met
een verrassend sprookjesrepertoire, aangevuld met
een muzikale instrumentenvoorstelling door de
Woordklas van onze Gemeentelijke Muziekschool!
Concreet :
SHEHERAZADE EN ANDERE SPROOKJES
door ‘t Muziek Frascati (stadsorkest Leuven) o.l.v.
Kris Stroobants
in de O.L.Vrouwkerk van Kampenhout
op woensdag 17 november 2010 om 20u
met medewerking van de Woordklas van de
Gemeentelijke Muziekschool Kampenhout
(toegang gratis)
dko@kampenhout.be

GA MEE OP ENERGIEJACHT!
Dit jaar organiseert Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met de Vlaamse provincies, de netbeheerders
en Dialoog vzw een heuse Energiejacht. We roepen iedereen op om samen op jacht te gaan naar die ellendige
energievreters in jouw huis. En we jagen op zowel groot
als klein wild.
Op 1 december 2010 opent het nieuwe jachtseizoen.
Deelnemers kunnen zich registreren op www.energiejacht.be vanaf 1 oktober. Het jachtseizoen loopt tot 31
maart, maar ook daarna kan iedereen terecht op de
website om zijn of haar gebruik te monitoren, of voor
info en tips.
Wat is de Energiejacht?
De Energiejacht daagt deelnemers uit om in groep (ongeveer 5 tot 15 gezinnen) zo veel mogelijk energie te
besparen in vier maanden tijd. Deze gezinnen wonen in
dezelfde wijk of in dezelfde straat of kennen elkaar via
een vereniging, een school, een club,… De enige voorwaarde is dat je in dezelfde gemeente woont. Deelnemers worden hierbij geholpen door een energiemeester, de jachtopziener van dienst!
Wie kan er deelnemen?
De gemeente Kampenhout is op zoek naar groepen
van 5 tot 15 gezinnen die vanaf 1 december 2010 tot 31
maart 2011 zo veel mogelijk energie willen besparen.

milieu

TIP: LABELS VOOR ENERGIE EN BIO
Vanaf 1 juli 2010 zullen er geen
koelkasten, diepvriezers of wasmachines met een energielabel B
of slechter geproduceerd mogen
worden. Enkel de nog aanwezige
stock mag nog verkocht worden. Koelkasten en diepvriezers die vandaag een A-label dragen, zullen vanaf 2012
niet meer verkocht mogen worden. Voor wasmachines
verdwijnen de A-label toestellen vanaf 2013.
Ook komt er een nieuw label voor biologische voeding
die in de EU geproduceerd wordt. De nationale en regionale logo’s voor biovoeding blijven overigens nog altijd
van kracht, maar het nieuwe systeem zou wel tot wat
meer standaardisering moeten leiden.
Het logo geeft aan dat de producenten voor minimaal
95% uit biologische ingrediënten bestaan en geproduceerd zijn zonder chemische bestrijdingsmiddelen of
kunstmest. Het label is verplicht op alle voorverpakte
producten geproduceerd na 1 juli en zal dus langzaam
maar zeker de winkelrekken veroveren.

HAAGPLANTACTIE 2010 –
JAAR VAN DE BIODIVERSITEIT
Waarom deze haagplantactie?
De gemeente wil via deze actie extra aandacht geven
aan de gemengde haag. Nogal vaak kiezen we voor een
eentonige beukenhaag. Hagen uit één soort zijn echter
heel gevoelig aan ziekten en plagen. Deze zouden we
dan moeten bestrijden met zware chemicaliën en dat
komt het milieu en de natuur niet ten goede. Ook voor

onze kinderen is het niet aan te raden om dergelijke
bestrijdingsmiddelen te geven. Zij zullen des te meer
van de tuin kunnen genieten wanneer de hagen bezocht
worden door heel wat diersoorten. Wanneer je in jouw
tuin kiest voor streekeigen en inheemse haagsoorten
zal je ze heel wat aantrekkelijker maken voor dierenen plantenleven. 2010 is het jaar van de biodiversiteit
en de gemeente heeft zich ertoe laten verleiden om het
aanbod enigszins aan te passen. Hierdoor kunnen we
variëren in soorten en garanderen we toch een leuk en
subtiel kleurenspel doorheen de seizoenen met bloemen, bessen en vruchten in overvloed.
Hoogstamfruitbomen: een must voor de lenteliefhebber!
Niets geeft een groter lentegevoel dan een bloeiende
hoogstamfruitboom. Het vers geplukte fruit van ondermeer de appel-, pruimen- en kersenbomen zal u vast
kunnen bekoren.
Hoge bomen …
Voor wie het groots ziet is er ook de mogelijkheid om
loofbomen te kopen. Met een eik, beuk, es, linde en/of
tamme kastanje is uw tuin in één klap gevuld. Of wil u
een eigen laan aanleggen? Geen probleem, maar zorg
wel voor het juiste vervoer als u deze reuzen (3 tot 5 m)
komt afhalen op de verdeeldag.
Hoe bestellen?
Digitaal kan u via onze gemeentelijke website het formulier terugvinden. Dit vult u in en stuurt u per e-mail
terug naar: haagplantactie.kampenhout@haviland.be
Per post vult u het formulier uit deze gemeenteberichten in en stuurt het terug naar de gemeente. Dit kan
ter attentie van de milieudienst, Gemeentehuisstraat
16 te Kampenhout. Nadat wij uw bestelling ontvangen
hebben, sturen wij u hiervan per post een bevestiging.
Hierbij vind je een overschrijvingsformulier en concrete
informatie in verband met het afhalen van de planten.
Na betaling kan u in november uw planten komen halen
in de gemeentelijk loods. U wordt persoonlijk van de ophaaldag verwittigd.

Meer info bij de milieudienst:
☎ 016/65 99 04
Milieudienst@kampenhout.be

MILIEU

De spaaractie is een weddenschap die uitgaat van het
gemeentebestuur. Spreek dus uw buren, wijk, vrienden
of vereniging aan en doe met z’n allen mee.
Energie besparen is echt niet zo moeilijk. Het vergt wat
aandacht voor kleine zaken zoals koken met het deksel op de pot, verlichting uit waar niemand is, deuren
gesloten houden en vooral het wekelijks bijhouden van
de meterstanden.
Wilt u meedoen aan deze campagne of wilt u energiemeester worden, contacteer dan de gemeentelijke milieudienst milieudienst@kampenhout.be of 016/65 99 08
Klop aan bij de milieudienst van je gemeente voor meer
informatie of via info@energiejacht.be
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Milieu
De bestellingen dienen ons te bereiken voor 15 oktober 2010.
Naam en voornaam*
Straat, Nummer*
Postcode Gemeente*
Telefoonnummer
Email
Adres aanplanting*

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

MILIEU

* Verplicht in te vullen
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Pakket
Nectar en vogelbosje
(10 Inheemse Vogelkers,10 Zwarte Els, 10 Hazelaar)
Doornige haag (10 Meidoorn, 10 Sleedoorn, 10 Hondsroos)
Geschoren doornloze haag
10 Spaanse aak, 10 Wilde liguster, 10 Wilde Kardinaalsmuts
Bloesem en bessenhaag
(10 Gelderse roos, 10 Rode kornoelje, 10 Bosaalbes)
Houtkant voor natte gronden
(10 Zwarte els, 10 Grauwe wilg, 10 Gelderse roos)
Brede houtkant (10 Zomerlinde, 10 Hazelaar, 10 Zoete kers)
Haagbeuk (30 Haagbeuk)
Hoogstamfruitbomen
- Court Pendu Rosat
- Reinette de France
- Schone van Boskoop
- Jacques lebel
- Clapp’s favourite
- Comtesse de Paris
- Legipont
- Saint Remy
- Bigarreau Napoleon
- Schneiders Späte Knorpelkirsche
- Gorsemkriek
- Noordkriek
- Belle de Louvain
- Monsieur Hâtif
- Reine Claude D’Ouillins
- Mirabelle de nancy
- Okkernoot
- Kweepeer
- Mispel
Loofbomen
- Beuk
- Zomereik
- Gewone es
- Kleinbladige linde
- Tamme kastanje

Prijs per pakket
€13,50

Aantal

Subtotaal

€13,50
€12,50
€18,50
€13,50
€18,00
€14,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,50
€17,50
€17,50
€19,00
€16,50
€13,50
€15,00
€14,00
Algemeen totaal

De besteller verklaart zich akkoord met de algemene bestelvoorwaarden.
Handtekening: . .................................................................................................................................................................
Algemene bestelvoorwaarden:
• alleen mensen die wonen of aanplanten in Kampenhout kunnen planten kopen via de haagplantactie.
• het bestelde plantgoed moet binnen de grenzen van Kampenhout geplant worden;
• de aanplantingen moeten goed uitgevoerd worden; planttips krijg je op de verdeeldag;
• de aanplantingen kunnen door de gemeente gecontroleerd worden;
• mogelijke uitval van planten is ten laste van de besteller;
• dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden worden gebruikt door boomkwekers, tuinarchitecten, tuinaanleggers, ...;
• het bestelde plantgoed mag op geen enkele manier door de besteller doorverkocht worden;

Afrika moet
sneller vooruit

SPORT
De afgelopen maanden kon u er alvast niet naast kijken en
nu is het dan zover! Sportfunctionaris Ina Menten is met
zwangerschapsverlof tot einde van dit jaar. Mevr. Kristien
Van Laar zal met veel zin voor detail en ijver haar taken tijdelijk ter harte nemen. U kan haar bereiken op de sportdienst,
Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout. Email: kristien.vanlaar@
kampenhout.vera.be

KLEUTERHAPPENING –
20 OKTOBER TE MACHELEN
Voor de allerkleinsten organiseert de ‘Sportregio Noord’ een
kleuterhappening op woensdag 20 oktober 2010 in de sporthal van Machelen (Bosveld 10 – 1830 Machelen). Hier kunnen
de kleutertjes zich uitleven in het ballenbad of springkasteel,
dwalen in het doolhof, ravotten in het klim- en klauterparcours en nog veel meer. Ietwat rustiger gaat het er aan toe in
de puzzel- en knutselhoek. Een clown zorgt voor de vrolijke
noot. Het aanbod is zeer uitgebreid, gevarieerd en bovenal
kleutervriendelijk!
Voor kleuters van 3 tot 6 jaar onder begeleiding van de ouders.
Deelnameprijs bedraagt 2 euro, inschrijving ter plaatse.

SPORTWEKEN ZOMER 2010
Tijdens de zomervakantie werden naar jaarlijkse gewoonten weer enkele sportweken georganiseerd door de sportdienst. Tijdens de drie weken voor kinderen tussen 6 en 12
jaar, mochten we telkens ongeveer 80 kinderen ontvangen.
De jongeren (12 – 16 jaar) waren dit jaar met 30. De kleutersportweek, voor de tweede maal georganiseerd, telde 62
spelende en sportende kleuters.
De sportdienst bedankt alle monitoren die de kinderen, jongeren en kleuters ongelooflijke weken bezorgden. Zonder
hun inzet en engagement zouden de sportweken niet mogelijk zijn. BEDANKT!

Steun onze partners in hun strijd
tegen armoede

FAIR TRADE GEMEENTE
KAMPENHOUT

www.11.be

Zoals u in de vorige editie las had het gemeentebestuur
op advies van de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) de resolutie ondertekend om binnen afzienbare tijd te groeien tot Fair Trade gemeente.
In een volgende stap wil een kleine stuurgroep, samengesteld uit de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS), 11.11.11 en de MilieuAdviesRaad Kampenhout (MARK) met u nagaan of er in
Kampenhout voldoende draagvlak is voor dit project.
Daarvoor wordt op maandag 22 november 2010 om
19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond opgezet om kennis te maken met Fair Trade : wat
is Fair Trade, hoe leeft Fair Trade al in Kampenhout, welke voorwaarden moeten vervuld worden om te komen tot
het label van Fair Trade gemeente. Iedereen welkom !
Wil je alvast meer weten over Fair Trade gemeente, ga
eens kijken op www.fairtradegemeenten.be/
Meer info bij de voorzitter van de GROS
anje.snauwaert@kampenhout.be

NOORD EN ZUID MET DEZELFDE EISEN:
GEEF LANDBOUW MEER ZUURSTOF!
De 11.11.11-campagne bouwt dit jaar verder op millenniumdoelstellingen, met de focus op Centraal-Afrika.
Wie in deze regio aan de slag wil gaan met de Millenniumdoelstellingen, moet alle aandacht schenken aan
landbouw en aan het platteland. Dit is meteen ook de
focus van de gezamenlijke campagne van 11.11.11 en
haar Centraal-Afrikaanse partners. Met voldoende centen en een goed beleid kan men in de landbouw ontzettend veel vooruitgang boeken.

11.11.11 in Kampenhout?
Wereldfeest op vrijdag 5 november Freepodium met
optredens van aanstormend talent in JH Tonzent. Zaterdag 6 november: QUIZ in een nieuw kleedje op maat van
iedereen. Daag nu al de andere verenigingen uit om hier
aan deel te nemen.
Zondag 7 november: Mountainbiketocht & kindertocht,
Natuurpuntwandeling met een Noord-Zuidverhaal onderweg, Wereldkeuken en een kinderspelnamiddag.
Meer info : Sportdienst
Mail: sport@kampenhout.be
Tel. 016/65 99 75

Meer info vind je weldra op www.11kampenhout.be en/
of in je brievenbus.

BE30-0000-0000-1111

Ontwikkelingssamenwerking

ZWANGERSCHAPSVERLOF
SPORTFUNCTIONARIS

Ontwikkelingssamenwerking

21

Politie
SENIOREN
GRATIS REIZEN MET
HET OPENBAAR VERVOER

SENIOREN

65-plussers ontvangen van De Lijn de Omnipas 65-plus
voor gratis vervoer op het net van De Lijn (in Vlaanderen) en van de TEC (in Wallonië).
Om gratis gebruik te maken van het net van de Brusselse Vervoermaatschappij (MIVB) moet de 65-plussers,
sinds juli 2010, naast de Omnipas 65-plus ook nog een
MOBIB –kaart aanvragen. Daarvoor kunnen de senioren
terecht in een BOOTIK-verkooppunt van de MIVB. Neem
mee: een pasfoto, identiteitskaart en een waarborg van
5 euro. Zo’n BOOTIK-verkooppunt vindt u in het Brussels Zuidstation.
(Meer info op 070/23 20 00 of www.mivb.be/abonnement-65-plus.html?l=nl.)
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SENIOR-KICKS
Op 14 oktober vindt voor de Senior-Kicks plaats in het
VUB-complex te Brussel. Iedereen tussen 50 en 99 kan
die dag komen proeven van het Brusselse sportaanbod.
Het programma is zo gevarieerd dat zowel sportieve
als niet sportieve senioren er aan hun trekken komen.
Brusselse sportclubs en seniorenverenigingen stellen
er hun werking voor en je kan ook deelnemen aan allerlei sportsessies en tornooien.
Heb je zin om een dagje te sporten en te bewegen, neem
dan contact op met BLOSO: 015/61 41 64.
Meer info op www.seniorkicks.be

RIMPELROCK
Op zaterdag 14 augustus trok Kampenhout naar Rimpelrock. Enkele sfeerbeelden van een geslaagde dag.

FIETSDIEFSTALPREVENTIE
Een actief fietsdiefstalpreventiebeleid is van kapitaal
belang om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen.
Door de politiezone Kastze worden er dit jaar verschillende initiatieven genomen om bij te dragen tot het
beheersen van dit fenomeen.
Eén van deze initiatieven is het organiseren van fietslabelacties.

Waarom je fiets laten labelen ?
Het actieplan fietsdiefstalpreventie streeft ondermeer
naar een uniformering door het labelen van het rijksregisternummer op het fietsframe. Enerzijds kunnen
hierdoor teruggevonden gelabelde fietsen makkelijk
aan de rechtmatige eigenaar worden terugbezorgd.
Anderzijds worden potentiële dieven afgeremd omdat
een gemarkeerde fiets herkenbaar is.
Hoe wordt je fiets gelabeld ?
De politiezone kocht onlangs een labeltoestel aan. Op
het label wordt uw rijksregisternummer gegraveerd.
Het label wordt vervolgens gekleefd op het fietsfraam.
Het label bestaat uit materiaal dat moeilijk te verwijderen is. Het labelen van uw fiets is gratis.
Wat heb je nodig om je fiets te laten labelen .
Samen met je fiets heb je een geldig legitimatiebewijs
nodig, waarop je rijksregisternummer vermeld staat.
Je gelabelde fiets verkopen .
Wil je nadien je gelabelde fiets verkopen, vermeld dan
uitdrukkelijk het gelabelde nummer op het verkoopbewijs dat je samen met de koper opstelt.
Waar en wanneer gaan de fietslabelacties door ?
Te Kampenhout op de wijkpost, Gemeentehuisstraat 16 te
1910 Kampenhout. Te Steenokkerzeel op het hoofdcommissariaat, Tervuursesteenweg 295 te 1820 Steenokkerzeel. Te Zemst op de wijkpost, De griet 1 te 1980 Zemst
• 03/10/2010 te Steenokkerzeel
(opendeur PZ KASTZE van 10:00 tot 17:00 uur)
• 19/10/2010 te Kampenhout
• 26/10/2010 te Zemst
• 09/11/2010 te Kampenhout
• 16/11/2010 te Steenokkerzeel
• 23/11/2010 te Zemst
• 07/12/2010 te Kampenhout
• 14/12/2010 te Steenokkerzeel
• 21/12/2010 te Zemst.
Telkens van 17:00 tot 19:00 uur.

Zondag 03 oktober 2010
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
van 10:00 tot 17:00 uur

Kruip eens een dag in ons uniform
en maak kennis met onze partners

Programma:

MELDINGSKAART
Naam & adres:
(anonieme inzendingen worden niet behandeld)
Naam: ..................................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................

☎:

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

❑ bermen
❑ fietspad
❑ ongedierte
❑ telefooncel
❑ voetpad
❑ trage wegen

❑ bloembakken
❑ geluidshinder
❑ geurhinder
❑ vandalisme
❑ watervervuiling
❑ speelplein

❑ bushalte
❑ gevaarlijke stoffen
❑ riolering
❑ verlichting
❑ wegdek
❑ wegmarkering

❑ buurt- en wijkvragen
❑ grachten ruimen
❑ sluikstorten
❑ verkeerssignalisatie
❑ andere

Plaats & omschrijving van het probleem

✃

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Terugbezorgen kan op volgende manieren:
• via gemeentelijke website www.kampenhout.be - invulformulier in Digitaal Loket,
• via email: gemeentebestuur@kampenhout.be
• Terugsturen t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
• Persoonlijk afgeven op het gemeentehuis t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen
• Via brievenbus gemeentehuis
Wij trachten een oplossing te zoeken voor uw probleem en houden u hiervan op de hoogte.

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 3/11/2010. Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16,
1910 KAMPENHOUT ☎
 : 016 65 99 34 - 6: 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.be

