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Beste inwoner van Kampenhout
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Deze Gemeenteberichten zijn een lentenummer bij uitstek. Boeiende
activiteiten wachten op uw aanwezigheid of ze nodigen u uit om actief deel
te nemen. U verneemt dat de nieuwe sportfunctionaris, Nelis Van Cappellen,
popelt van enthousiasme om het bruisende sportleven in Kampenhout verder uit te bouwen. Ben je jong en sportief? Ben je geëngageerd om met kinderen te werken? We verwelkomen je graag als sportmonitor. Actieve,
sportieve senioren worden zeker niet vergeten. Senioka en ons
gemeentebestuur hebben de haltes van de gratis Belbus her2
schikt. Iedereen kan nu vlot de sociale trefplaatsen bereiken.
3
Rimpelrock en de Provinciale sportdag 50+ zijn evenzeer
4
aanraders voor senioren die jong van hart en leden wil5
len blijven.
7
Ook onze cultuurrraad roept de Kampenhoutenaren
8
naar buiten. Maak een wandeling langs onze
kunstroute. Laat u onderdompelen in de schoon9
heid die onze Kampenhouse kunstenaars
10
creëren. De Villa Lucie opent haar deuren
11
voor de prachtige fototentoonstelling die de
12
Vlaams-Brabantse processies in beeld brengt.
14
Onze openbare bibliotheek laat de Wereldboekendag op 23 april a.s. in Kampenhout schit15
teren.
Doe mee, wellicht wint u de hoofdprijs :
16
een citytrip naar Barcelona. Een verwenuurtje in
17
de bib? Dat kan ook. Woordkunst laat onze taal
18
schitteren in al haar schoonheid. Prachtige ver19
halen, een verfijnd taalgebruik. Een aanrader.
20
Ook nuttige informatie vindt u in onze lentebrochure.
Zoekt u een sociale meerwaarde voor uw vakantie?
22
Dan vindt u de informatie van Eurochildren vzw vast
23
interessant.
De tips voor een gezond leefmilieu en voor de biodiversiteit in
Kampenhout zijn er voor alle tuiniers onder onze lezers.
Ook het OCMW meldt goed nieuws voor de gemeente. De gloednieuwe
serviceflats wachten op bewoners.
U wilt het roken laten? Het lukt u nauwelijks… of niet? Ook voor u is er hoopvol nieuws. Op donderdag 5 mei a.s. wordt u uitgenodigd voor een gratis
infosessie om met roken te stoppen.
Kampenhout… het is er goed om wonen ! Neen , beste lezer , er vloeit geen
romantische gedachte uit mijn pen. Lees de rubriek “Bevolking“. Onderzoeksresultaten staven deze bewering.
Waar het goed is om wonen , wordt er gefeest. Het gemeentebestuur nodigt
u uit op kermisavond. Feestelijk vuurwerk, elkaar ontmoeten, wat bijpraten.
Samen feesten versterkt onze samenhorigheid. Maar… vooraleer we de
kermisdatum van 18 juni aanstippen, wensen we u een Zalig Pasen toe!
Namens het College van burgemeester en schepen
Schepen van informatie
Greet Willems

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
Toerisme
Op de eerste verdieping:
Secretaris
Secretariaat
Lokale economie
Landbouw
Personeelsdienst
Overheidsopdrachten
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
Wachtdienst
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 71

politie@kampenhout.be
burgemeester@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
pensioendienst@kampenhout.be
mariekristine.michiels@kampenhout.vera.be
burgerlijkestand@kampenhout.be
toerisme@kampenhout.be

016 65 99 21
016 65 99 23
016 65 99 22
016 65 99 22
016 65 99 26
016 65 99 32
016 65 99 61

gemeentesecretaris@kampenhout.be
secretariaat@kampenhout.be
lokaleeconomie@kampenhout.be
landbouw@kampenhout.be
personeelsdienst@kampenhout.be
overheidsopdrachten@kampenhout.be
gemeenteontvanger@kampenhout.be

016 65 99 25
016 65 99 72
0474 85 92 17
016 65 99 59
016 65 99 59

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
0476 90 67 78
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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burgerzaken

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

GEBOORTES
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Van Dessel Joris en Rits Katrien

02/12/2010

Tuur

04/12/2010

Gorian

Ziach Karim en Tummers Christel

05/12/2010

Sami

Vangindertaelen Kris en Rutgier Peggy

07/12/2010

Arjen

Zafar Iqbal en Akhtar Tehseen

09/12/2010

Zoran

Mostrey Leslie en Benard Julie

12/12/2010

Vanderhaegen Jan en

burgerzaken

Georgiovski Natascha
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OVERLIJDENS
Met respect en ingetogenheid herdenken wij
diegenen die ons ontvallen zijn, ook de overledenen wiens namen niet werden gepubliceerd
om privacyredenen. Langs deze weg bieden wij
alle nabestaanden onze meest oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe.*
Joris Schoevaerts

23/12/2010

Frans Van Asbroeck

31/12/2010

Johanne Vegter

02/01/2011

Josephus Poels

10/01/2011

Anna Vanderhulst

11/01/2011

Matteo

Ida Van Dessel

26/01/2011

Finn

Justin Bidlot

01/02/2011

Mila

De Win Steven en Beauraing Kirsti

30/12/2010

Justina Roeckx

15/02/2011

Smet Tim en Sarapunya Jenjira

31/12/2010

Samantha

Nayona Bogaerts

25/02/2011

Mannaerts Nick en Imbrechts Lesley

09/01/2011

Ferre

André Stroobants

26/02/2011

Peeters Willem en Ververs Marjan

09/01/2011

Robbe

Verhaert Tom en Koeck An

17/01/2011

Kamiel

Geens Cédric en Driessens Sarah

23/01/2011

Cassandre

Taes Ben en Janssens Tinne

24/01/2011

Loewie

Van Peer Joris en Gulinck Lieve

24/01/2011

Karel

HUWELIJKEN
Peter Nyffels & Natalia Fomenco

12/03/2011

OUDSTE INWONER OVERLEDEN
Justina Maria Roeckx, weduwe van de heer Hermanus
Van der Meiren, de oudste inwoner van Kampenhout is
overleden. Ze werd geboren op 24 april 1907. Mevrouw
Roeckx vierde vorig jaar in het rusthuis Molenstee haar
103de verjaardag, zij werd nog uitvoerig in de bloemetjes gezet door het Schepencollege. Op 15 februari 2011
overleed zij echter in het Woonzorgcentrum Molenstee
te Kampenhout. Graag willen wij haar familie onze oprechte deelneming betuigen.

*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.

BEVOLKING

ZELF AFVAL VERBRANDEN IS VERBODEN

Tien jaar na de millenniumhype nemen we onze
gemeente even onder de loep. We stellen vast dat
Kampenhout sinds 2000 een bevolkingstoename kende:
van 10.838 naar 11.174 inwoners
Nochtans werden er niet beduidend meer millenniumbaby’s geboren.
Onze gemeente heeft blijkbaar heel wat tevreden inwoners want tegenover 2000 blijven meer mensen in onze
gemeente wonen dan voorheen.

Thuis afval verbranden is onverantwoord en verboden,
zowel binnen als buiten. Het verbranden van afval in
een kachel of in de tuin verspreidt immers stinkende
onaangename lucht die de buurt heel wat geurhinder
bezorgt. Bovendien brengt het opstoken van (tuin)afval
de eigen gezondheid en die van de buren in gevaar. Er
komen heel wat giftige stoffen vrij die tevens ongemerkt
de woning binnendringen en ingeademd worden, wat op
lange termijn zeer ongezond is. Mensen met ademhalingsproblemen krijgen extra gezondheidsklachten.

Dat het huwelijk ook nog steeds waardevol is voor vele
koppels blijkt uit een stabiel aantal huwelijken alsook
een vergelijkbaar aantal echtscheidingen. Steeds meer
mensen kiezen voor wettelijk samenwonen.
We mochten in 2010 maar liefst 14 diamanten bruiloften
vieren en 35 gouden. We zijn trots dat in Kampenhout
het gezin nog steeds de hoeksteen van de samenleving
vormt.

Laat u niet misleiden door de term “allesbrander”! Een
allesbrander is alleen geschikt voor zuivere brandstoffen: onbehandeld hout en kolen. Wanneer in een allesbrander plastiek, oud papier of behandeld hout worden
verbrand, komen er dioxines en PAK’s vrij. Deze stoffen
vervuilen niet alleen ons leefmilieu maar zijn ook kankerverwekkend en verstoren de voortplanting, de groei
en het afweersysteem.

NIEUW AFDELINGSHOOFD DIENST
BEVOLKING
Het gemeentebestuur stelt u graag Mevr. Nele Maes
voor:
Mijn naam is Nele Maes, wonend te Kampenhout sinds
mijn eerste levensjaar, 31 jaar
later nog steeds blijven plakken in mijn eigen gemeente,
Huisje, tuintje, kindje,…
Na 7 jaar in het Brusselse gewerkt te hebben ben ik enorm
enthousiast om aan de gemeente te mogen werken,
als afdelingshoofd van de Bevolkingsdienst, U kan me
steeds bereiken op 016/65 99 41. Mijn deur staat altijd
open!

Hoe geurhinder en gezondheidsproblemen voorkomen?
• Verbrand enkel schoon droog hout (geen huisvuil,
tuinafval, papier of karton).
• Beperk stoken indien mogelijk bij windstil of mistig
weer (schoorsteen trekt niet optimaal)
• Praktische tips om uw vuurtje veilig en milieuvriendelijk te houden vindt u in de brochure ‘Slimmer
stoken (te verkrijgen bij de milieudienst).
Laat uw afval daarom ophalen door de huisvuilophaaldienst. Of breng uw gesorteerd afval naar het recyclagepark.
Minder afval krijgt u door:
• het kringlooptuinieren (minder tuinafval, meer
genieten, voor tips en subsidies zie www.kringlooptuinieren.be)
• het composteren van keuken- en tuinafval
• gebruik van de antireclamesticker op de brievenbus
(vraag hem bij de milieudienst)
• herbruikbare of navulverpakkingen (bijv. statiegeldfles of zeepflacons)
• aankopen te doen met een winkellijstje.
Zo neemt u uw verantwoordelijkheid op, bent u een
goede buur en draagt u zorg voor het milieu.

milieu

milieu
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Milieu

OLIE MAAKT DE NATUUR STUK

TIPS VOOR BIODIVERSITEIT

De beelden van de natuurramp als gevolg van de lekken
in het booreiland voor de Amerikaanse kust, zijn ieder
bekend. Olie maakt de natuur stuk.

1. Ik lok bestuivende insecten in mijn tuin: in je tuin kan
je best inheemse planten (die dus aan ons klimaat
en aan onze insecten aangepast zijn) laten groeien.
Deze bieden bestuivers kost en inwoon. Je kan ook
schuilplaatsen voor vlinders, hommels, solitaire
bijen, zweefvliegen, … maken of zelfs een bijenkast
opstellen.

MILIEU

Jammer genoeg gebeuren dergelijke milieurampen,
op kleinere schaal, ook bij ons. Vele duizenden liters
motor- en frituurolie komen jaarlijks, door onachtzaamheid, slordigheid of kwade wil in de bodem, de
riool of grachten terecht. Een druppel olie kan duizend
liter water vervuilen. Het duurt jaren eer de natuur zich
hiervan volledig herstelt.

6

Om alle zware en vermijdbare milieuschade te voorkomen, zamelt Interza in samenwerking met Valorfrit
en Valorlub, frituurolie en motorolie gratis in op het
recyclagepark. Meer nog, Interza zorgt in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven voor recyclage
van de olie of aanwending als groene energie.
Het is erg belangrijk dat u de olie niet mengt met andere
producten (ook frituur- en motorolie NOOIT mengen).
Gebruik de oorspronkelijke verpakking of vermeldt duidelijk de naam
van het product op de
fles of bidon.
Bron artikel: www.interza.be

EIKENPROCESSIERUPS
Als u vorig jaar last had van eikenprocessierups, vergeet
dan dit jaar uw bomen niet te behandelen.

2. Ik laat bloemen samenwerken: je kan verschillende
planten bijeenzetten zodat je minder bestrijdingsmiddelen nodig hebt. Plant lavendel of munt tussen
je rozenstruiken en weg zijn de bladluizen.
3. Ik geef ’s zomers geen brood aan de eenden: brood
is geen volwaardig voedsel voor watervogels. Als
ze er te veel van krijgen, zoeken ze geen ander eten
(insecten, graankorrels, …) en krijgen ze te weinig
essentiële voedingsstoffen binnen.
Internationale dag van de biodiversiteit op 22 mei 2011.
Meer tips in het boekje ‘366 tips voor de biodiversiteit’.
• http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/bouwmee_2270.aspx
• http://www.een.be/programmas/dieren-in-nesten/
bouw-mee-aan-natuurgebied

Meer info:
Milieudienst - milieudienst@kampenhout.be - 016/65 99 04

woonLoket

De Vlaamse regering zal de subsidies voor zonnepanelen
drastisch verminderen vanaf juli 2011 i.p.v. 1 april.
Wie in 2011 zonnepanelen in gebruik neemt, heeft nog
tot juli recht op groenestroomcertificaten ter waarde
van € 330 per 1.000 geproduceerde kWh. Vanaf juli zal
de prijs dalen naar € 300. Dit bedrag daalt per jaar. Deze
aanpassing komt er nadat Vlaams minister van Energie, Freya Van den Bossche, aankondigde de bestaande
regels te willen afstemmen op de werkelijke noden. De
daling van de groenestroomcertificaten geldt enkel voor
nieuwe installaties. “Precies omdat zonnepanelen goed
ingeburgerd zijn geraakt en daardoor veel goedkoper
zijn geworden”, aldus Van den Bossche.

FRGE
Goedkoop lenen voor energiebesparende maatregelen
Vanaf 01/04/2011 kan je bij 3Wplus (voorheen Opbouwwerk Haviland) een voordelige groene lening tot 10 000
euro aanvragen met een maximale rentevoet van 2% of
0,5% (bij recht op intrestbonificatie) terug te betalen op
maximum 5 jaar.
Eigenaars of huurders komen in aanmerking wanneer
de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats en de aanpassingen aan de woning uitgevoerd worden door een
geregistreerde aannemer.
Er is geen inkomensbeperking van toepassing.
Voor welke werken?
• Plaatsing van dak-, vloer- en muurisolatie
• Vervanging oude cv-ketel door een condenserende
ketel, een stookketel op hout, een warmtepomp en
een installatie met microwarmtekrachtkoppeling
• Onderhoud cv-ketel
• Plaatsing van hoogrendementsbeglazing
• Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren
of kamerthermostaat met tijdsschakeling

• Installatie van een zonneboiler
• Uitvoering van een energieaudit in de woning
Voor meer informatie, contacteer onze kredietbehandelaar: Tony Schoukens - Tel. : 0493/51 17 64

GRATIS ENERGIESCAN
Wat wil dit zeggen?
• Een energieadviseur maakt een doorlichting van je
woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting, elektrische apparaten, ...
• Hij maakt een lijst van de plaatsen of toestellen waar
er “energieverlies” is.
• Op basis van deze doorlichting krijg je een verslag.
Daarin vind je alle informatie en adviezen over verbetering in of aan de woning.
• De energieadviseur kan ook wijzen op de bepaalde
“slechte gewoontes” die aanleiding geven tot energieverlies, zoals verlichting nodeloos laten branden.
Gratis energiebesparende maatregelen
• De energieadviseur kan tijdens de rondgang of bij
een later bezoek ook al enkele energiebesparende
materialen aanbrengen of installeren
• spaarlampen,
• tochtstrips,
• reflecterende folie
• spaardouchekop.
Zowel de energiescan als de geplaatste materialen zijn
helemaal gratis.
Inschrijven scan?
Via de website online: http://www.energiescans.be/
Of via:
Woonconsulent:
Tel.: 0492/58 0031 of woonloket@kampenhout.be
Duurzaamheidsambtenaar:
tel.: 016/65 99 08 of milieu@kampenhout.be
Best op afspraak
woonloket:
di: 8u.45 tot 11u.45 & 17u. tot 19u.45
woe: 8u.45 tot 11u.45
Vrij: 8u.45 tot 11u.45
(2ste en 4de van de maand)
Telefonisch bereikbaar:
ma & woe: 9u.tot 16u.
Di & do: 9u. tot 20u.
Vrij: 9u. tot 12u.

woonLOKET

ZONNEPANELEN
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bibliotheek

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

Openingsdagen en -uren :
maandag
15u.30 -19u.30

dinsdag
15u.30 -19u.30

woensdag
14u.00 -18u.00

donderdag
gesloten

vrijdag
15u.30 -19u.00

zaterdag
10u.00 -13u.00

zondag
gesloten
					
bibliotheek

Wereldboekendag 2011:

de la Vega. Voor de Unesco vormde dat een mooie aanleiding om de dag tot Wereldboekendag uit te roepen.
Maar er is meer. De Catalanen vieren elk jaar op 23
april het feest van Sint-Joris, waarbij de mannen aan de
vrouwen een roos schenken en de vrouwen aan de mannen een boek. Op die dag worden er in Catalonië maar
liefst 4 miljoen rozen geschonken en 400.000 boeken.
Een traditie die navolging verdient.
Meer informatie en het volledige
deelnemingsreglement vindt u op
www.vlaamsbrabant.be/bibliotheken
Kijk ook eens op :
www.facebook.com/wereldboekendag2011

een roos voor een reis

Verwen je oren !
Kom op zaterdag 30 april en 28 mei,
telkens om 11 u.,
naar het gratis voorleesuurtje verzorgd door
Mevrouw Annemarie Coebergh
en laat je oren verwennen !
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Ooit gehoord van Wereldboekendag? Op 23 april wordt
dit feest wereldwijd gevierd. En in Vlaams-Brabant zal
dit ook dit jaar niet onopgemerkt gebeuren. De provincie
Vlaams-Brabant wil alle bibliotheekgebruikers stimuleren op die dag de personeelsleden van hun plaatselijke
bibliotheek in de bloemetjes te zetten. Deze actie gaat
gepaard met heel wat voordelen voor de gulle schenkers. Want wie schenkt, wordt beloond.

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…

Al wie op 23 of 24 april een medewerker van een
Vlaams-Brabantse bib een roos schenkt, maakt kans op
een fantastische prijs. De hoofdprijs is ook dit jaar weer
een citytrip naar Barcelona voor 2 personen om daar
volgend jaar Wereldboekendag te gaan vieren. Maar
daarnaast worden ook nog eens 4 prachtige e-readers
en 160 prachtig ingebonden romans uit de wereldliteratuur verloot. En iedereen ontvangt natuurlijk een
stralende glimlach van het bibliotheekpersoneel.

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

De Wereldboekendag valt niet toevallig op 23 april. Op
die dag stierven in 1616 drie grote auteurs: William
Shakespeare, Miguel de Cervantes en Inca Garcilaso

en met een mailtje naar kampenhout@bibliotheek.be
kan u het gewenste werk uit een andere bibliotheek laten
overkomen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).

bibliotheek

IMPANIS IS TERECHT!
De bibliotheek was naarstig op zoek naar een exemplaar van het boek over ereburger
Raymond Impanis. De uitgestuurde oproep werd spoedig gehoord en met succes.
‘Raymond Impanis, de bakker uit Berg’ kan u in uw bibliotheek consulteren!
Met dank aan de gulle schenker uit Buken.

nuttig

nuttig
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jeugd

DROMEN VAN DE SPEELPLEINZOMER

In de krokusvakantie was er ook deze keer een heleboel
te beleven op Be Oké. De kids hebben zich naar hartelust kunnen uitleven en konden volop genieten van het
eerste zonnetje. In de loop van de week hebben sommige kinderen ontdekt dat er in hen een getalenteerde
kok, een glamoureuze filmster of een handige kampenbouwer schuilt! Vrijdag werd een fijne week afgesloten
met een carnavalsfeestje, een heuse stoelendans en
heel wat lekkers om van te snoepen! Voor ons was het
alvast een geslaagde week en wij kijken met plezier uit
naar Be Oké in de paasvakantie! U toch ook?!

Begin de weken al maar af te tellen want het is bijna tijd
voor een geweldige zomervakantie! En waar kan je die
beter komen beleven dan
op ons speelplein ’t Grobbeltje.
Ook dit jaar hebben Rudy
de Rups, de denkgroep en
de jeugddienst de hoofden
bij elkaar gestoken om
er weer een geweldige
vakantie van te maken!
Deze zomer pakken we opnieuw
uit met een nieuwe groep: De Pinkels.
Deze groep bestaat uit kleutertjes van 2,5 jaar.
Ook de Zomerbrigade zal weer van de partij zijn!
Elke dinsdag en donderdag staan onze monitoren paraat
met allerlei toffe activiteiten voor onze jongeren! Alle
activiteiten liggen op voorhand vast zodat iedereen goed
weet wat hen te wachten staat. Meer info over de werking en activiteiten van de Zomerbrigade volgt nog!

Jeugd
BURGERZAKEN

BE OKE KROKUSVAKANTIE

10
KINDERGEMEENTERAAD

Op 24 maart 2011 vond de kindergemeenteraad plaats.
Larissa Reniers, onze kinderburgemeester, zat met de
andere gemeenteraadsleden samen om het eens over
de veiligheid te hebben in onze gemeente. Zij lieten horen wat zij heel positief vinden maar ook wat er, vanuit
hun standpunt, kan verbeterd worden aan de veiligheid
in Kampenhout.

JONGERENNAMIDDAG 2011
Op 7 mei organiseert de jeugddienst in samenwerking
met de jeugdraad zijn 2e jongerennamiddag. Een namiddag vol workshops waarin elke jongere tussen 12 en
16 jaar welkom is! Deze super-geweldige jongerennamiddag zal doorgaan vanaf 14u. tot 17u. op de jeugddienst (de oude pastorij van Relst).

Ook dit jaar opteren we voor een eenvoudige manier van
betalen via Bancontact.
Verder zullen klassiekers zoals de instuif, kiesuurtjes,
toneeltjes en vooral heel veel leuke, dolle en gekke activiteiten natuurlijk blijven bestaan!
’t Grobbeltje bevindt zich in de pastorij te Relst en de
kleuters spelen in de lokalen van de Chiro; beide gebouwen zijn te vinden in de Hutstraat te Kampenhout.
Weldra zal de informatiebrochure met bijhorende medische fiche in uw bus belanden. Ook via de scholen en de
gemeentelijke website zullen we de nodige informatie
verspreiden.

GEEN GROBBELTJE ZONDER ANIMATOREN
’t Grobbeltje is op zoek naar animatoren! Ben je 16 jaar
of ouder en heb je een gezonde dosis speelplezier en
een hart voor kinderen? Dan ben jij de animator die wij
zoeken! Neem contact op met de jeugdconsulent voor
meer informatie en het inschrijvingsformulier.

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

cultuur

Een organisatie van de Cultuurraad i.s.m. het Gemeentebestuur van Kampenhout .
Deelnemers Kunstroute
Carine Arys, Nadine Buffet, Romina Cervesato,Crea
Atelier, Frieda De Coninck, Magda De Keijser, Jaak
Depuydt, Lou Desmet, Françoise Dragon, Kristien
Hubrechts Clemmy Laermans, Christine Morren, Bea
Olemans, Benny Peeters, Finke Rijdams, André Van
Steenweghen
De kaart en adressen van de kunstroute zijn verkrijgbaar op de dienst Cultuur – Villa Lucie, Gemeenteplein
vanaf maandag 18 april 2011 en bij de deelnemers op
zaterdag 30 april en zondag 01 mei 2011

FOTOTENTOONSTELLING:
VOETSPOREN VAN DEVOTIE …
Hedendaagse processies in beeld
De processiecultuur bloeit nog steeds in Vlaanderen.
In de provincie Vlaams-Brabant gaan jaarlijks nog een
honderdtal processies uit. Dat is een van de bevindingen
van een onderzoek ( 2007-2008) in opdracht van de provincie. Deze processies werden, samen met een historisch overzicht over de processiecultuur in de provincie,
opgenomen in de publicatie ‘Voetsporen van devotie.
Processies in Vlaams-Brabant’.
Maar beelden zeggen meer, zeker daar waar woorden
tekort schieten. Gewapend met zijn fototoestel verzamelde fotograaf Jan Locus zijn mooiste foto’s van
Vlaams-Brabantse processies. Niet louter om te documenteren. Iedere foto getuigt van een persoonlijke blik
op dit materiële erfgoed.
Deze fototentoonstelling reist naar Kampenhout en is
van 12 juni tot 26 juni te bewonderen in Villa Lucie,
Gemeenteplein Kampenhout.
Het Davidsfonds (afdeling Kampenhout) zorgt via een
eigen presentatie voor een kijk op de Kampenhoutse
O.-L.-Vrouwprocessie die, traditiegetrouw nog steeds
jaarlijks doorgaat op Pinkstermaandag.

Openingsuren (12/06-26-06):
Zondag: van 10u. tot 12u.
Maandag t.e.m. vrijdag:
van 10u. tot 12u.
Dinsdag: doorlopend
van 10u. tot 19u.

VUURWERK KERMIS JUNI
Op zaterdag 18 juni, is er het jaarlijks vuurwerk ter
gelegenheid van Kampenhout Kermis.
Dieren kunnen worden opgeschrikt door de hevige knallen hou hier a.u.b. rekening mee. Zowel grote als kleine
dieren (van paarden tot hamsters): hou ze binnen, zet ze
op stal of in hun hok.

Meer info:
cultuurdienst
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 72

CULTUUR

KUNSTROUTE
Diverse locaties
zaterdag 30 april 2011 en zondag 01 mei 2011
van 14u. tot 18u.30
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Kermis Berg + Berg Leeft! Optredens vanaf
17u. en Kermis Buken
Kermis Berg + Berg Leeft! Optredens vanaf
17u. en Kermis Buken
Gezonde en toegankelijke wandeling – vertrek
om 14u. aan het sport-en cultuurcentrum Berg
Op een kier - kerk van Berg en

Infoavond Rookstopcursus om 20u.
Raadzaal gemeentehuis
Demostratieles koken – Gezinsbond Kampenhout – 19u30 - park van Relst – € 5
Schoolfeest VGSK De Boomhut
Lentehappening – verkoop atelierproducten OTB
Kermis Relst
Schoolfeest VGSK De Boomhut
Kermis Relst
Schoolfeest VGSK De Boomhut
Kermis Relst
Dorpsrestaurant Nederokkerzeel
(inschrijven verplicht)
50+ Fietsuitstap 13u.30 sporthal Kampenhout

50+ Fietsuitstap 13u.30 sporthal Kampenhout
Zitdag verwarimingstoelage in het OCMW

Opening vaarseizoen van 10u. tot 18u.
Kampenhout-Sas
Steakdag Scouts Berg – sporthal Berg
Verplicht inschrijven
Kunstroute – van 14u. tot 18u.30
Buken … Binnenste Buiten – JODAM
Vetrek aan het Trefpunt om 14u.15

18
19
20

Voorjaarskermis Kampenhout
Voorjaarskermis Kampenhout + jaarmarkt
Op een kier - kerk van Berg en
Nederokkerzeel van 14u. tot 18u.

18
19

Op een kier in de kerk van Berg en
Nederokkerzeel van 14u. tot 18u.

Mossel Brossel Buken

Mossel Brossel Buken

16
17

Mossel Brossel Buken

FD Vl. Gemeenschap –
Gemeentehuis gesloten

Kampenhout Swingt te Kampenhout

Zitdag verwarimingstoelage in het OCMW

50 ste Parkfeesten
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Dorpsrestaurant Relst (inschrijven verplicht)

Pinkstermaandag – Gemeentehuis gesloten

13
14

Start tentoonstelling ‘Voetsporen van
devotie’ te Villa Lucie (tot 26/06)

55+ Senioren-dansnamiddag – Den Ast –
13u.30
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Natuurpunt: Walk for nature - Silsombos

5

3

50 ste Parkfeesten

2

Wielerwedstrijd nieuwelingen – 15u. tot 17u.
– Wielervrienden Kampenhout

50 ste Parkfeesten

1

4

Brugdag – gemeentehuis gesloten

3

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

Juli

4

O. H. Hemelvaart – Gemeentehuis gesloten

Zitdag verwarimingstoelage in het OCMW

Sint-Sebastiaansgilde 470 jaar – 18u. - sporthal Berg

2

1

Juni

Activiteitenkalender

50+ Fietsuitstap 13u.30 sporthal Kampenhout

“Mist mijn moeder en ik” toneelopvoering
dementie – sport- en cultuurcentrum te Berg
om 20u.
Cultuur –en poëzieprijs 19u. Raadzaal
Jubileumconcert Jong Cantabile
Schoolfeest Bukadie Buken – 14u. tot 18u.
2e ontmoetingsnamiddag Ziekenzorg
Kampenhout-centrum - 14u.30 – 17u.30 Pax

Kermis Nederokkerzeel
Kermis Nederokkerzeel
Kermis Nederokkerzeel
50+ Fietsuitstap 13u.30 sporthal Kampenhout

Nederokkerzeel van 14u. tot 18u.
55+ Senioren-dansnamiddag – Den Ast – 13u.30
50+ Fietsuitstap 13u.30 sporthal Kampenhout
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COUNTRY DANS
• KVLV Nederokkerzeel: 1ste , 2de , 3de maandag van de maand

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

Rechtzetting: Jong Cantabile receptie met jeugdcantate
op 30 april om 19u. in de ontmoetingszaal van Sport –en
Cultuurcentrum Berg.

31

30

29

Hooifestival in het Torfbroek

Kampenhout Swingt te Berg

Activiteitenkalender

PETANQUE:
• Elke woensdag vanaf 18u en elke maandag vanaf 14u aan de bibliotheek,
Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout. Inlichtingen: 0474/95 22 10

KAARTEN:
• De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag van de maand Kaart-spelavond in de
Pastorij Berg om 20u.
• 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.

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

AEROBIC
• KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

Wandelconcert – K. F. De Toonkunst Berg –
vertrek om 20u. voetbalveld Berg

Einde tentoonstelling ‘Voetsporen van devotie’

28

27

Berg Leeft! “op zen Aantwaarps” op het
dorpsplein vanaf 18u
Schoolfeest De Toverberg

26

25

24

23

22

21

Schoolfeest Ter Bronnen van 14u. tot 18u.

Dorpsrestaurant Kampenhout (inschrijven
verplicht)

Voorjaarskermis Kampenhout

FIETSUITSTAPPEN
• WTC-KWB-vrienden: voor 50-plussers, iedere dinsdag vertrek om 13u30 aan de
sporthal van Kampenhout (begin april tot eind september)
• KVLV Berg: elke maandagavond fietsen, vertrek aan de kerk van Berg.

Volgende activiteiten worden
wekelijks / maandelijks ingericht:
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onderwijs

onderwijs

gemeentescholen actief

14

Samen werken, samen spelen
Momenteel staat het thema ‘Samen werken en samen
spelen’ zeer centraal in onze school. De kinderen van
de hogere klassen brengen een toneel, poppenkast of
voorleesverhaal
rond dit thema.
De kleuters en
kinderen van
de eerste graad
genieten van dit
spektakel en
bespreken achteraf de inhoud
van het verhaal met hun juf.
Carnavalsstoet
naar ’t Okkerzeeltje –
Het Klimtouw
Naar jaarlijkse
traditie trokken de kinderen van onze
lagere school
in een verklede
stoet naar de
kleuterschool.
Daar mochten
de kleuters genieten van een
spetterende
show.
Auteurs op bezoek in de klas
An Melis, Marc De Bel en Rob Baetens brachten een
bezoek aan onze school. Zij vertelden over hun boeken
en hun beroep
als auteur. Op
de boekenbeurs konden
de kinderen op
zoek gaan naar
boeken van hun
geliefde auteur.

Ruimteproject in de kleuterschool
Een maand
lang draaide
alles in onze
kleuterschool
rond de ruimte.
De kleuters
tekenden een
plan voor een
raket, die met
de hulp van
mama’s, papa’s,
oma’s en opa’s
in elkaar werd
geknutseld. Een
heuse stoet was
de afsluiter van
dit project.

AGENDA
Schoolfeest Het Klimtouw
zaterdag 7 mei 2011 om 14u.
Schoolfeest De Toverberg
aterdag 25 juni 2011
Instapdata voor nieuwe kleuters
Kleuters van
2,5 jaar kunnen hun eerste schoolstapjes zetten
op dinsdag
26 april en op
maandag 6
juni.
Het Klimtouw
Biststraat 13 - 1910 Nederokkerzeel
016/65 99 86 - www.hetklimtouw.be
De Toverberg
Gemeentewegel 2 - 1910 Berg - 016659977
Kleuterschool
Bergstraat 15 - 1910 Berg – 016/65 69 33
www.detoverberg.be - directie@detoverberg.be

sport

WELKOM NELIS

SPORTWEKEN ZOMER 2011!
Volgende sportweken worden georganiseerd voor
verschillende leeftijdsgroepen.
Maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2010
(°2004 – 1999)
Dinsdag 12 juli tot en met vrijdag 15 juli 2010
(°2004 – 1999)
Maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2010
(°2004 – 1999)
Dinsdag 16 augustus tot en met vrijdag 19 augustus 2010
(°1999 – 1995)
Maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2010
(°2006 – 2005)
Inschrijven kan op zaterdag 28 mei 2011 van 10 u. tot
12 u., daarna tijdens de kantooruren op de sportdienst
in de sporthal (Zeypestraat).
! OPGELET ! Het aantal plaatsen is beperkt.
Meer info en het inschrijvingsformulier vindt u op
www.kampenhout.be en via de folder (verspreid in de
Kampenhoutse scholen).

“Ik ben Nelis Van Cappellen,
23 jaar en woon in Meise
(Vlaams-Brabant).
Vanaf april volg ik Ina Menten
op als sportfunctionaris van
de gemeente Kampenhout.
Sinds 2008 ben ik afgestudeerd
als bachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie. Tot op heden was ik werkzaam als
zwembadcoördinator bij de projectvereniging WIKA
te Kapelle-op-den-Bos.
In mijn vrije tijd beoefen ik verschillende sporten
zoals voetbal, zwemmen en fitness.
Mijn interesse in de sportwereld, het organiseren
van activiteiten en de sociale contacten vormen
mijn motivatie voor het uitoefenen van deze functie.
Met plezier zal ik mij inzetten voor de sport in jullie
gemeente.”

ZOEKTOCHT MONITOREN
De sportdienst is op zoek naar sportmonitoren die
instaan voor de sportieve begeleiding van de kleuters,
kinderen en jongeren tijdens de sportweken.
We zijn op zoek naar gemotiveerde sportievelingen die
gedurende de hele week de kinderen begeleiden en
laten proeven van verschillende sporten.
Een sportdiploma is steeds een pluspunt, maar iedereen kan zich kandidaat stellen.
Het formulier om je kandidaat te stellen vind je op de
gemeentelijke website of kan je via email aanvragen
(sport@kampenhout.be).
Suggesties, opmerkingen of vragen:
Contacteer dan de sportdienst:
sport@kampenhout.be
tel. 016/65 99 75

SPORT

KAMPIOENENVIERING
Op vrijdag, 18 februari 2011 werden de Kampenhoutse
kampioenen in de bloemetjes gezet voor hun mooie
sportieve prestaties van 2010.
In het bijzijn van vrienden, familie, supporters en
sympathisanten werden 10 jongeren, 10 volwassenen
en 8 Kampenhoutse ploegen gehuldigd. Presentator
Geert was in topvorm en gidste de volle ontmoetingszaal op een vlotte manier de viering door. The Blind
Horny Toads, een Kampenhoutse band, zorgde voor
leuke muzikale intermezzo’s met eigen interpretaties
van oudere en nieuwere radiohits. Speciale aandacht
was er ook voor Raymond Impanis, topwielrenner en
ereburger uit Kampenhout. Via een videopresentatie,
ingeleid door de schepen van sport, werd er op toepasselijke wijze hulde gebracht aan deze verdienstelijke
kampioen. De sportdienst van Kampenhout wenst nogmaals uitdrukkelijk de Sportraad te bedanken voor hun
vlotte medewerking en inzet om van deze avond een
succes te maken!

Ina Menten heeft zich de afgelopen 5 jaren keihard
ingezet voor sport te Kampenhout. Steeds tot hulp
bereid, een brede kennis over sportbeleid en een
goed contact met alle sporters zijn enkele kenmerken
van deze jonge moeder. Op 16 maart 2011 heeft ze
de sportdienst verlaten voor een job dichter bij huis.
We zeggen welkom aan dhr. Nelis Van Cappellen, de
nieuwe sportfunctionaris sinds april 2011. We laten
hem graag even aan het woord:
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Toerisme

STREEKWANDELINGEN

TOERISME

Deze gratis wandelingen zijn leuke toeristische verkenningen in de 16 gemeenten van het Dijleland, deelregio
van de Groene Gordel. Elke 2de en 4de woensdag – van
maart t.e.m. oktober – trek je er voor een 3-tal uur op
uit met gids. Start om 14u. Drie wandelingen worden
herhaald op zondag en starten dan om 14u.30.
In de komende de gemeenteberichten zal u nog meer
streekwandelingen ontdenken.

16

Kalender:
• Zondag 1 mei, 14u.30: Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee), 14u. - Samenkomst op de parking aan de kerk
van Sint-Joris-Weert - “De Doode Bemde”. Een natuurwandeling.
• Woensdag 11 mei: Korbeek-Dijle (Bertem), 14u. Samenkomst aan de Sint-Bartholomeuskerk - “Dorp
en water”
• Woensdag 25 mei: Keerbergen, 14u. - Samenkomst
aan het standbeeld van de Zandjan op het Gemeenteplein - “Volksverhalenwandeling”
• Woensdag 8 juni: Everberg (Kortenberg), 14u. Samenkomst op de parking aan het voormalig
gemeentehuis - “Prinsendorpwandeling”
• Woensdag 22 juni: Nederokkerzeel (Kampenhout),
14u. - Samenkomst aan de Sint-Stefanuskerk - Met
zicht op een zevental kerktorens, langs landelijke wegen
en velden. Onder de start en landingsbanen van Brussel
Nationaal. Met een vleugje romantiek over witloof.
Zondag 26 juni, 14u.30: Herhaling van deze wandeling!

OPENING TOERISTISCH VAARSEIZOEN
Op ontdekking langs het kanaal Leuven-Dijle
te Kampenhout Sas:
Kom op zondag 1 mei varen voor 1 euro met de boot
‘Balou’ van Kampenhout naar Boortmeerbeek om
10u.30 – 11u.30 – 12u.30 – 13u.30 – 14u.30 – 15u.30 –
16u.30 en 17u.30. Enkele boottocht of heen en terug.
Ga na het varen op bezoek in het Witloofmuseum,
voor de gelegenheid gratis toegankelijk (10u. tot 17u.).
Je maakt er kennis met de geschiedenis van het ‘witte goud’. In het culinaire hoekje vind je overheerlijke
proevertjes en witloofrecepten.
Of neem gratis deel aan een gegidste boswandeling
(± 1.30u) door het Weisetterbos (om 14u. en 16u.). Vrij
wandelen (± 7km) kan langs het Aert van Beethovenpad
(brochure te koop aan infostand of infokantoor museum).

Of maak een familiefietstocht langsheen de mooiste
plekjes van Kampenhout (20km).
Sportievelingen kunnen een fietslus (40 km) volgen
doorheen het Dijleland tot Leuven,of fietsen via de fietsknooppunten van het Dijleland of de bewegwijzerde
Witloofroute (± 39 km). Fietskaarten zijn te koop aan de
infostand die opgesteld staat aan de kade (naast brug)
of in het infokantoor van het Witloofmuseum.

LEUKE KINDERANIMATIE
Tussen 13u. en 17u. staat de 12m lange duikboot van ‘Kapitein Kosto’ op de kade. Met zijn duikboot onderzoekt hij
de diepste oceanen van de aarde… en die zijn diep! Zijn
boot zit vol met interessante meetapparatuur en er klinken
vreemde onderwater geluiden. Ga mee op ontdekking als je
durft!!! (voor kinderen tot 12 jaar).
Gratis parking: Witloofmuseum Leuvensesteenweg 22 –
1910 Kampenhout of P&R via rotonde witlooflagen.
Het volledig Vaarhappeningprogramma vind je op
www.kanaaltochtenbrabant.be of www.vaarhappening.be

OP EEN KIER …
Oftewel ‘Verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant’.
Vlaams-Brabant bulkt van kerken, torens, kapelletjes,
molens, brouwerijen, kastelen,... Heel wat gebouwen of
sites zijn terecht als monument beschermd om hun historische, architectonische of landschappelijke waarde.
Ook in Kampenhout kan je er niet naast kijken!
De provincie Vlaams Brabant - organiseert in samenwerking met lokale partners en een 200 vrijwilligers - dit
cultuur-toeristisch project. Hierbij worden monumenten
extra in de kijker gezet. In Kampenhout kan u terecht in
de Sint-Servatiuskerk te Berg en de Sint-Stefanuskerk
te Nederokkerzeel.
‘Op een Kier’ opent
in 2011 de deuren
op zondag 15 mei,
19 juni en 17 juli
2011, telkens van
14u. tot 18u. U
wordt daar opgewacht door een gids die u de interessantste weetjes
verteld. Op zondag 15 mei en zondag 19 juni kan u in de
kerk van Berg terecht voor een slotconcert, op zondag
19 juli in de kerk van Nederokkerzeel, steeds om 17u.

HEEMKRING
Meer info:
Heemkring Campenholt
heemkring@kampenhout.be

NIEUWS VAN DE HEEMKRING CAMPENHOLT
Na drie maanden werking werden er voor het documentatiecentrum meer dan 1.300 bidprentjes verzameld en
opgenomen op de website van de heemkring. Neem
een kijkje op:http://www.kampenhout.be/heemkring/
genealogie-bidprentjes.php. Ongetwijfeld vind je er familieleden, verwanten en kennissen terug.

NABESCHOUWING:
HERDENKING VLIEGTUIGRAMP
Zaterdag 12 februari stond Kampenhout geheel in het
teken van de herdenking van de vliegtuigramp die 50 jaar
geleden jammerlijk verongelukte in wijk het Lemmeken
te Berg. De toeristische dienst werkte in nauwe samenwerking met Hangar Flying vzw een tentoonstelling
uit die drie weken lang druk bezocht werd door menig
Kampenhoutenaar en mensen van ver daarbuiten. Ook
de meeste Kampenhoutse scholen bezochten met hun
meester of juffrouw de tentoonstelling, hierbij vakkundig
gegidst door Hubert Verstraeten of Kevin Cleynhens.
De boekvoorstelling op zaterdag 12/02, gebracht door
auteur Kevin Cleynhens werd massaal bijgewoond. Ook
de pers toonde veel interesse, getuige de vele bijdragen
in (lokale) kranten en televisiezenders. Als afgevaardigde van de Amerikaanse Figure Skating Association
mocht Kampenhout mevr. Leslie Gianelli verwelkomen.
Ook de Amerikaanse ambassadeur, dhr. Howard Gutman wist enkele uren in zijn drukke agenda vrij te maken
om de plechtigheid aan het monument in het Lemmeken
bij te wonen en er bloemen neer te leggen. Tijdens zijn
toespraak benadrukte Gutman dat ook de sporters ambassadeurs zijn voor hun land en banden smeden tussen
de verschillende landen. Ook de vele Amerikaans-Belgische herdenkingen die in ons land worden gehouden
–denk maar aan de herdenkingen in Ieper of Mortsel–
zorgen voor een hechte band tussen België en de Verenigde Staten. K.F. “De Toonkunst” zorgde voor kippenvelmomenten met het spelen van Te velde, Brabançonne,
De Vlaamse Leeuw en het Amerikaans volkslied. De gemeente dankt iedereen die geholpen heeft om van deze
herdenking een memorabele dag te maken.
Meer info:
Toeristische dienst
toerisme@kampenhout.be of 016/65 99 71

Het oudste bidprentje van de collectie is van Josephus
Henricus Roukens, echtgenoot van Joanna Maria Pennincks.
Geboren te Helewyck den 10 Februari 1810, overleden
te Bergh den 19 Januarius 1878. Voorzien van de HH.
Sakramenten der stervenden. Spijtig genoeg laat de toestand van het bidprentje niet toe om mee afgebeeld te
worden. Ook het bidprentje van zijn echtgenote, Joanna
Maria, is aanwezig. Haar familienaam wordt nu geschreven
als Penninckx (ckx i.p.v. cks), die van haar man als Roekens
(oe i.p.v. ou). Bij de opmaak van een stamboom en het
zoeken naar gegevens moet je op het vlak van schrijfwijze
van eigennamen enige soepelheid aan de dag leggen: de
ambtenaar van de burgerlijke stand, de pastoor en ook de
drukker schreven meestal fonetisch. In een volgende stap
zullen ook doodsbrieven opgenomen worden op de website.
Er liggen reeds een 300-tal brieven klaar om ingevoerd te
worden. Voor genealogen zijn deze een grote bron van informatie.

WO I: BEGRAAFPLAATS KAMPELAAR FRIJSELSTRAAT
Bij de aanvang van WO I is er, bij
de slag van het Steentjesbos, in de
Frijselstraat een begraafplaats voor
de gesneuvelde militairen geweest.
In 1915 was er een ontgraving met
een herbegraving op het kerkhof.
Als bijlage zie je het bidprentje van
Joseph Heylen, soldaat van het 2de
regiment karabiniers, gesneuveld te
Berg op 24 augustus 1914 en begraven
op het kerkhof te Kampelaar.
In het kader van de herdenking 100 jaar Grooten Oorlog, die
zal plaats vinden van 2014 tot 2018, is de heemkring op zoek
naar bijkomende informatie over deze begraafplaats. Deze
kan bezorgd worden aan de leden of aan hugoschoevaerts@
gmail.com (tel. 016 65 69 12). Voor de uitbreiding van de
collectie zijn bidprentjes en doodsbrieven steeds welkom.

toerisme
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MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL
Kampenhout fietst weer mee in 2011!

Naam

Adres

't Krantje

Haachtsesteenweg 118

Van 7 mei tot 11 juni sporen we iedereen in onze
gemeente een maand lang aan om zijn boodschappen zoveel mogelijk met de fiets te halen.
Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar
ook voor je gezondheid en je portemonnee. Je
inspanningen worden bovendien ook nog eens
beloond met prachtige prijzen in de tombola
en een originele picknickponcho waarvoor je
kan sparen. Met Belgerinkel naar de Winkel,
een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo
en CM, is de grootste fietspromotiecampagne
in Vlaanderen. Vorig jaar fietsten ruim 100.000
deelnemers naar de winkels in de buurt.

't Spieke Dagbladhandel

Ferdinand Verstraetenlaan 52

Ad Delhaize Supermarkt

Stationsstraat 64

Ambi Café De Zes Linden

Peperstraat 126

Anemone

Langestraat 54

Apotheek Berden

Haachtsesteenweg 512

Apotheek Van Hamme

F. Verstraetenlaan 45

Argenta

Van Beethovenlaan

Bakkerij 't Croontje

Tritsstraat 3

Bakkerij Bergen

Haachtse Steenweg 293

Bakkerij Jo

Bergstraat 11

Beautycenter Catherine

Torfbroeklaan 26

Bloemen De Coster

Haachtsesteenweg 327

Doe je ook mee?

Bloemenwinkel 't Viooltje

Haachtsesteenweg 510 Bus 4

Wie van 7 mei tot 11 juni 2011 boodschappen
doet met de fiets, krijgt in elke deelnemende
winkel een stempel op de spaarkaart.
De handelaars die deelnemen, kan je herkennen aan de affiche in de etalage of opzoeken op
www.belgerinkel.be Kampenhout.

Bnp Paribas Fortis

Stationsstraat 16

Bvba In Den Biechtstoel

Dorpsstraat 16

Café De Toekomst

Peperstraat 109

Centea Agentschap
Johan Marynissen

Stationsstraat 20

Coiffure Eddy

Haachtsesteenweg 126

Croissy

Haachtsesteenweg 506

Csd-bikes

Grootveldstraat 22

Cycle-passion

Haachtsesteenweg 266

D'uitdaging

Dorpsstraat 10f

Dekrem Bvba

Kerkstraat 33

Fietsenkinne

Zeypestraat 45/a

Fitness Berg

Bergstraat 62

Haarmode Karin
Voor Hem En Haar

Kerkhoflaan 41a

Juwelencentrum Horemans

Haachtsesteenweg 206,

Kbc Bank En Verzekeringen
Relst

Aarschotsebaan 77

Kbc Kampenhout

Dorpsstraat 6

L.innocenti

Haachtsesteenweg 278

Spar Berg

Kerkhoflaan 24

Spar Dekrem

Kerkstraat 33

Van Eyck Ijzerwaren

Haachtsesteenweg 358

Videofun

Haachtsesteenweg 182b

Wie fietst wint!
Een volle spaarkaart is goed voor een originele
Belgerinkel-picknickponcho (mits een kleine
oplage). Waterdicht van buiten om te schuilen
als het regent, zacht van binnen om gezellig te
pauzeren tijdens een fietstocht. En ook dit jaar
gaan we voor een uniek en stijlvol ontwerp van
bekende modeontwerpster en kunstenares
Kaat Tilley!
Daarbovenop valt er in Kampenhout bovendien
een originele Belgerinkelfiets en vele andere
mooie prijzen te winnen met de tombola.
Om je extra te motiveren, gaan we nog een stap
verder. Want wie meedoet, maakt ook kans op
een romantisch fietsweekend in de hoofdstad
van de liefde: Parijs.
Deponeer je volle spaarkaart in de spaardoos
bij één van de deelnemende handelaars. Na
de campagne wordt uit alle spaarkaarten een
gelukkige winnaar getrokken die met een Belgerinkelfiets naar huis rijdt. Hoe meer volle
spaarkaarten, hoe groter je winstkansen!

Meer info:
Dienst lokale economie
016/65 99 22 - lokaleeconomie@kampenhout.be

SLUITING GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Op volgende dagen zal het gemeentehuis (en de andere
gemeentelijke diensten) gesloten zijn:
• Paasmaandag 25 april 2011
• Donderdag 2 juni 2011
• Vrijdag 3 juni 2011
• Maandag 13 juni 2011
Gelieve hiermee rekening te houden bij aanvragen van
documenten.
Het PWA van Kampenhout is gesloten van 13 mei t.e.m.
24 mei 2011.

COVERFOTO’S GEMEENTEBERICHTEN
U heeft het al gemerkt, we proberen onze gemeenteberichten steeds te voorzien van een mooie voorpagina.
Omdat we fier zijn op onze gemeente is het vanzelfsprekend dat plaatsen, beelden, gebouwen,… van Kampenhout een ereplaats krijgen op ons infoblad.
We zijn er van overtuigd dat er onder onze inwoners
mensen zijn die recente foto’s van Kampenhout hebben
die we op de cover kunnen laten prijken. Voorwaarden
zijn: foto genomen te Kampenhout, digitaal beschikbaar
in hoge resolutie (± 300 dpi). Wij vermelden de auteur
van de foto uiteraard in de uitgave.
Insturen kan het jaar rond naar info@kampenhout.be
Wij zoeken er een passend exemplaar uit naargelang
thema of seizoen. We danken u alvast voor de samenwerking.

HELP FIETSDIEFSTAL VERMIJDEN
Jaarlijks staan er bij de politie een heleboel teruggevonden fietsen waarvan de eigenaar niet gekend is omdat
de diefstal niet werd aangegeven en omdat de fiets niet
werd gelabeld met het rijksregisternummer.
Wil jij nog lang met jouw fiets rondrijden? Pas de tips toe
en help op die manier diefstal te vermijden.
• Heb jij een goed fietsslot?  Zorg steeds voor een stevig
extra fietsslot. Enkel gebruik maken van het fietsslot
is niet voldoende aangezien dieven de fiets eenvoudig
kunnen optillen en meenemen.
• Sluit jij steeds je fiets af met een goed slot? Gebruik
steeds het stevige fietsslot, ook al ben je maar een
paar minuutjes weg.
• Maak jij je fiets vast aan het fietsenrek of de fietsenstalling? Leg je fiets altijd vast aan het fietsenrek. Op
die manier kan de fiets niet zomaar opgetild en meegenomen worden.

• Is jouw fiets gelabeld?
Labelen houdt in dat
er een sticker of label
met daarop jouw rijksregisternummer wordt
aangebracht op je fiets.
Deze sticker is moeilijk(
of quasi onmogelijk ) te
verwijderen en het maakt de tweewieler minder aantrekkelijk voor dieven.
Als een fiets toch gestolen en teruggevonden wordt,
kan deze makkelijk via het gelabelde nummer terugbezorgd worden aan de eigenaar, waar die ook woont.
Geef diefstal steeds aan bij de lokale politie.
Bron: Provincie Vlaams-Brabant
In onze politiezone gaan op volgende momenten labelacties door te Kampenhout:
7 juni wijkpost Kampenhout van 17u. tot 19u.
19 juni jaarmarkt Kampenhout van 9u. tot 14u.
6 september wijkpost Kampenhout van 17u. tot 19u.

OPROEP 1970
Ben jij geboren in 1970 ? Noteer dan alvast zaterdag 10
december 2011 in je agenda. Samen met jou, worden
alle 40-jarige (ex-) Kampenhoutenaren uitgenodigd, op
een gezellig samenzijn.
Een persoonlijke uitnodiging volgt nog.
Meer info:
Katrien Keppens: katrienkeppens@telenet.be
Mireille Blockmans: mireille@p-schaut.be
Lieve Vanderroost: bart.schoukens1@pandora.be
Peggy Heens: peggy.heens@telenet.be
Bert Koeck: man@man-machine.be
Bart Crommelinck: bart_crommelinck@hotmail.com

EURO-CHILDREN VZW
Jaarlijks zorgt de VZW Euro-children ervoor dat ongeveer 120 kinderen uit een sociaal zwak milieu een vakantie in Vlaanderen kunnen doorbrengen. De kinderen,
allen tussen 9 en 12 jaar komen tijdens de zomervakantie gedurende een viertal weken naar gastgezinnen in
Vlaanderen. Dit jaar verwacht de VZW een 50-tal nieuwe
kinderen. Deze kinderen maakten een oorlog mee of
hebben een zeer lage levensstandaard. De VZW stelt
vast dat kinderen die in dit project kennismaakten met
andere culturen het opvallend beter doen in hun dage-

Nuttig (vervolg)

nuttig (vervolg)
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lijkse leven. Euro-children werkt bewust mee aan de
gedachte dat men de mensen ter plaatse moet helpen
om zo de migratiestroom te kunnen stoppen. Nieuwe
kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen via
03/247 88 50 of mailen naar info@eurochildren.be meer
informatie kan u vinden via www.eurochildren.be

nuttig
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Vanaf 1 februari 2011 betaalt u iets meer voor een rit
met De Lijn. Verder zijn er ook nog enkele wijzigingen:
• Lijn kaart en Lijnkaart % enkel nog in voorverkoop
• Per SMS uw ticket kopen is goedkoper dan bij de
chauffeur: geldig gedurende 60min. of 120min. bij
het verzenden van DL naar 4884 (of DL120 naar
4884) Deze dienst is voor klanten van Proximus,
Mobistar en Base actief.
• Rittenkaart in voorverkoop omhoog: 1 of 2 zones
voor 0,90 euro en 3 zones of meer voor 1,60 euro
• Abonnementen krijgen indexaanpassing: Buzzy
Pazz 168,00 euro, Omnipas 219,00 euro en Omnipas
60+ aan 190,00 euro
• Alleen nog jaarabonnement voor Omnio-WIGWstatuut
Meer informatie over de verschillende soorten types
en tarieven van vervoersbewijzen kan u vinden op
www.delijn.be of u kan bellen naar het betalend nummer 070/ 220 200 (0,30euro/min.)

GRATIS BELBUS TE KAMPENHOUT
Dankzij de tussenkomst van de gemeente
Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek verplaatst u zich gratis met de belbus 700. U hoeft dus
niet te betalen voor een ritje met de belbus, daar
zorgen de gemeenten voor. Wist u dat u ook met
de belbus naar onze wekelijkse markt op dinsdag
kan? De belbus heeft een belbushalte aan het gemeenteplein. U hoeft dus niet ver te sleuren met uw
boodschappen. Om een rit te maken met de belbus
volstaat één telefoontje naar de belbuscentrale:
016 31 37 00 De centrale is bereikbaar elke weekdag tussen 6u en 19u.Bel liefst één dag op voorhand,
maar ten laatste twee uur voor vertrek. Folders van
de belbus zijn te verkrijgen in het gemeentehuis en
de bibliotheek. De belbus is ook toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Er is plaats voor één rolstoel per
rit. In onze Seniorenrubriek kan u meer lezen over de
nieuwe belbushaltes in Kampenhout.

SAMENWERKINGSVERBAND
TUSSEN OCMW EN SVK WEBRA
Huisvesting is, naast inkomen, gezondheid en sociale
omgeving, een belangrijk aspect in het leven van de
mens. Huisvesting is ook een basisschakel in het proces
om bewonersgroepen te integreren in de samenleving.
Omdat huisvesting zo belangrijk is, doet het OCMW bijzondere inspanningen op verschillende vlakken. Eén
van deze inspanning is de samenwerking met Sociaal
verhuurkantoor Webra (SVK).
SVK Webra is een erkend sociaal verhuurkantoor dat
woningen huurt op de private huurmarkt om ze tegen
een redelijke huurprijs door te verhuren aan mensen
die moeilijk aan een gezonde en betaalbare huurwoning
geraken.
Het sociaal verhuurkantoor neemt, als hoofdhuurder,
de verantwoordelijkheid voor alle huurderverplichtingen op zich.
SVK Webra biedt aan de eigenaars:
• de maandelijkse betaling van de huur
• het onderhoud van de woning en kleine herstellingen
• recht op aanpassingspremie Vlaams Gewest
• alle administratieve handelingen (indexatie, zoeken
nieuwe huurder, opmaken huurovereenkomsten…);
SVK Webra biedt aan haar huurders:
• huurderbegeleiding: controle regelmatig betalen
huur, nakijken onderhoud, aanvragen huursubsidie,…
• betaalbare huurprijs: door te onderhandelen met de
verhuurders, de woning op te knappen …
• Indien u als eigenaar interesse hebt om samen
te werken met SVK Webra, kan u hen bereiken op
onderstaande gegevens: SVK Webra - Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse - 02/454 18 69
• Indien u als huurder u wil inschrijven om een
woning te huren via SVK Webra, neemt u contact
op met de dienst huisvesting van het OCMW op
het nr. 016/314 316 of met de woonconsulent van
de gemeente op het nr. 0492/58 00 31.

OCMW

Wat ?
Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie,
verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u
een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van
het aantal liter en de prijs die u daarvoor betaald heeft.
Per jaar wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.
Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en 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:
Dinsdag
03-05-2011
16u. – 18u.45
Woensdag
01-06-2011
14u. – 16u.
Dinsdag		
05-07-2011
16u. – 19u.
Maandag
01-08-2011
14u. – 16u.
Dinsdag
06-09-2011
16u. – 19u.
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
• 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
www.ocmw-kampenhout.be
Openingsuren:
Ma.-di.-woe.-do.-vrij.: 9u. - 12u. - vrije consultatie
Din.avond: 16u. - 19u. - vrije consultatie
Ma.-di.-woe.-do.: 14u. - 16u. - alleen op afspraak

Zuurhage: zelfstandig wonen
op maat van senioren.
Voor wie en waar?
Ouderen die zelfstandig kunnen leven, maar behoefte hebben aan een aangepaste hedendaagse flat
kunnen voortaan in Zuurhage terecht. Het OCMW
van Kampenhout bouwde hier twee woonblokken:
Zuurhage 2 en 32. Gelegen in een zijstraat van de Tiendeschuurstraat genieten de bewoners van alle comfort in
een rustige omgeving. Het OCMW is eigenaar van de gebouwen en zorgt ervoor dat de seniorenflats goed onderhouden worden. Elke 57-plusser kan zich op inschrijven
op de wachtlijst.
Wat?
In totaal zijn er 34 seniorenflats te huur. Er zijn drie type
flats.Elke flat omvat een woon- en slaapruimte, een kleine ingerichte keuken, een afzonderlijke badkamer met
douche en toilet en een bergruimte. Samen met de andere huurders kan je vrijblijvend genieten van sociale contacten in de gemeenschappelijke ruimte die werd voorzien. Of je kan er een familiefeest organiseren. Er is een
fietsenstalling en parkeergelegenheid voorzien. Ook het
ruime terras of de tuinen bieden een meerwaarde.
Dienstverlening
Bewoners kunnen een beroep doen op allerlei vormen
van dienstverlening (thuiszorg, poetshulp,…) waardoor zij
hun zelfstandigheid en zelfzorg langer kunnen behouden.
De nutsvoorzieningen van de gemeenschappelijk ruimten
worden voor u onderhouden, het OCMW sluit een brandverzekering en aanverwante risico’s voor het gebouw en
de inhoud toebehorend aan de bewoner, af. Ook de tuintjes en het patrimonium worden door het OCMW onderhouden. Een halte van de belbus zorgt ervoor dat je in
geen tijd op je bestemming bent.
Prijs?
Er zal een huurprijs aangerekend worden, afhankelijk van
de grootte van de flat.
Er zijn 3 types:		
Type 1 49,00 m²:
25 euro/dag
Type 2 53,00 m²:
27 euro/dag
Type 3 60,00 m²:
29 euro/dag
Contactpersoon
De verantwoordelijke voor seniorenflats Zuurhage is
Christine Bulinckx. Zij is bereikbaar via woonzorgcentrum Molenstee en dit tijdens de werkdagen tussen 13u.
en 16u. Om voldoende tijd voor u te kunnen vrijmaken,
maakt u steeds een telefonische afspraak: 016/31 43 28.

OCMW
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welzijn

TONEELOPVOERING DEMENTIE
“MIST MIJN MOEDER EN IK”
Een attractieve getuigenis voor familieleden, vrienden
en zorgverleners van dementerende ouderen. Leen
Persijn vertelt over de ervaringen met haar dementerende moeder, ze vertelt over haar falend geheugen, haar
verward gedrag, haar onrust, achterdocht,agressies, en
de vaak hilarische anekdotes. Tussendoor leest ze wat
passende teksten en zingt ze een paar liederen, daarna
is ruimte voor een vragenronde.
Wanneer: vrijdag 27 mei 2011 om 20u.
Waar: Sport- en cultuurcentrum te Berg
Inkom: GRATIS

WELZIJN

Meer info bij de dienst welzijn:
016/65 99 59
welzijn@kampenhout.be
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GEZONDE EN TOEGANKELIJKE WANDELING
Na een succesvolle editie vorig jaar besloot de
Welzijnsraad om ook dit jaar de gezonde en toegankelijke
wandeling te organiseren.
Op zondag 15 mei verzamelen we om 14u. aan Sport –en
cultuurcentrum Berg.
Iedereen mee laten genieten van al het moois dat onze
gemeente te bieden heeft, dat staat voorop. We gooien
de benen los en doen ons tegoed aan een portie gezonde
buitenlucht. Onderweg houden we halt bij het monument
van de vliegtuigramp te Berg en we eindigen onze wandeling van ongeveer 5km. aan de kerk in Berg. Daar is het
kermis en kunnen we, bij goed weer, genieten van een
deugddoend drankje op het terras.
De Welzijnraad stippelt de route uit en zorgt voor stappentellers, een gezonde snack tussendoor en nuttige tips
voor de wandelaar.
Iedereen is van harte welkom: jong en oud, groot en klein.
Ook mensen met kinderwagens of in een rolstoel zijn van
harte welkom!

ROKERS VERDIENEN EEN BELONING…
Als ze 24u. niet roken!
Gemeentebestuur Kampenhout ondertekende een overeenkomst met het LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) om
deel te nemen aan de actie: “Rokers verdienen een beloning … als ze 24u. niet roken.”
Op de werelddag tegen tabak, 31 mei 2011, moedigen het
gemeentebestuur en de Welzijnsraad de inwoners aan
om het eens te proberen: 24u. niet roken. Het lijkt voor
de rokers onder ons een ondraaglijke uitdaging. Maar we
dagen u toch graag uit!

Het is bewezen dat mensen die het één dag volhouden,
nadien vaker de moed vinden om te blijven stoppen of het
later opnieuw te proberen.
Bent u een roker en gaat u op 31 mei de uitdaging aan?
Surf dan naar www.verdieneenbeloning.be of registreer u
GRATIS via het nummer 0800/111 00. Uit alle deelnemers
zal nadien een winnaar worden gekozen wint! Nog een extra reden om het erop te wagen.

ROOKSTOPCURSUS
Het gemeentebestuur ondersteunt de sessies voor een
rookstopcursus en een GRATIS infosessie (incl. getuigenis van ex-deelnemer). Deze bijeenkomst gaat door op
donderdag 5 mei 2011 om 20u. in de Raadzaal achter het
gemeentehuis. Hierna kunnen rokers zich ter plaatse inschrijven voor de rookstopcursus. Inschrijven kan ook nog
na enige bedenktijd via de dienst Welzijn. De inschrijving
is volledig na betaling van €35,00. De ziekteverzekering
betaalt een groot deel van dit bedrag terug.
Inschrijven voor de GRATIS infosessie kan bij dienst Welzijn: 016/65 99 59 of via welzijn@kampenhout.be

HULPAANBOD CAW
Kent u het Centrum voor Algemeen Welzijn Regio Leuven
al? Het centrum biedt informatie, advies, concrete hulp
en psychosociale begeleiding op maat. Het CAW is er voor
iedereen die antwoorden zoekt op vragen of met problemen zit, zowel jongeren als volwassenen. Voor Kampenhout heeft het CAW een antenne in Haacht, Grote Baan
55 te Wespelaar. Het CAW wil mensen zo snel mogelijk
helpen om te voorkomen dat problemen groter worden.
Meer informatie kan u vinden op www.cawleuven.be of op
het nummer 016/60 27 27.

DORPSRESTAURANTS 2011
Elke deelgemeente zal dit jaar 2 x aan de beurt komen.
Berg en Buken hebben de spits al afgebeten en komen
in het najaar terug aan bod. Noteer alvast deze data in de
agenda:
Nederokkerzeel 9 mei en 7 november 2011
Relst: 15 juni en 16 november 2011
Kampenhout: 23 juni en 1 december 2011
Berg: 23 november
Buken:11 oktober
Meer info:
Dienst Welzijn - welzijn@kampenhout.be
016/65 99 59 – 016/65 99 34

SENIOREN

De Seniorenadvies (SENIOKA) is trots dat hun
verzoek om enkele haltes van de belbus te verplaatsen eindelijk gehoor kreeg bij de Lijn.
Vanaf 1 maart zijn twee haltes beter ingeplant
in functie van het sociale leven van actieve Kampenhoutenaren. Zo is er vanaf nu een halte aan
het Park van Relst alsook aan feestzaal den
Ast te Kampenhout. De veranderingen kwamen
er na advies van SENIOKA en met actie van
het gemeentebestuur. Meer informatie over de
GRATIS Belbus vind je in de rubriek Nuttig van
deze gemeenteberichten.

RIMPELROCKERS HOU JE KLAAR!
Het weekend van O.L.V.-Hemelvaart in augustus 2011 zijn we weg! De bus op richting Hasselt (Kiewit) naar Rimpelrock. We moeten jullie
nog in spanning houden welke artiesten we dit
jaar zien optreden. In de gemeenteberichten van
juni zal je alles terugvinden alsook een inschrijvingsformulier. Hopelijk zijn de weergoden ons
gunstig gezind en maken we er samen weer een
schitterende dag van.

PROVINCIALE SPORTDAG 50+
Sportdienst Vlaams-Brabant en Bloso VlaamsBrabant en Brussel slaan de handen in elkaar
om een gevarieerde en toegankelijke sportdag
te organiseren voor 50-plussers. Deze Sporteldag gaat door op dinsdag 31 mei te Leuven
(Heverlee).
Op het programma staan allerhande sporten waaronder GPS-wandeling, tafeltennis,
muurklimmen, zwemmen, jongleren, zelfverdediging,zumba,…
Inschrijvingsformulieren kan u verkrijgen bij de
sportdienst te Kampenhout. Daar kan u ook terecht voor meer informatie over deze Sporteldag.
Meer info:
sport@kampenhout.be - tel. 016/65 99 75

DAG VAN EN VOOR DE VRIJWILLIGER
Op aanraden van de Seniorenadviesraad organiseerde het gemeentebestuur de Dag van en voor
de vrijwilliger. Uit hun Seniorenbehoefteonderzoek bleek dat heel wat mensen nog op zoek
waren naar een zinvolle tijdsbesteding. Tevens
maakten we van deze dag gebruik om een aantal
vrijwilligers uitvoerig te bedanken. We danken
nog graag alle standhouders voor hun aanwezigheid, de lesgevers van workshops en alle
bezoekers van de Vrijwilligersdag.
Wij reikten onze allereerste With Love Award
uit aan Edward en Maria Cockaerts. Uiteraard
zijn wij de vele andere vrijwilligers ook enorm
dankbaar voor hun grenzeloze inzet voor tal van
verenigingen en organisaties.
Mensen die niet konden komen kunnen bij de
dienst Welzijn nog steeds allerlei informatie
betreffende vrijwilligerswerk bekomen.

SENIOREN

BELBUSHALTES VERPLAATST
DANKZIJ SENIOKA
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Meldingskaart Gemeentebestuur Kampenhout
Wilt u melding maken van een probleem? Heeft u opmerkingen of suggesties voor het gemeentebestuur?
Aarzel dan niet en vul deze meldingskaart in.
Het gemeentebestuur zal uw meldingskaart behandelen en u op de hoogte stellen van mogelijke
oplossingen en/of maatregelen. Dankzij opmerkzame burgers als u kunnen wij ervoor zorgen dat onze
gemeente eentje is en blijft, om trots op te zijn.

dag van de vrijwilliger

Gebruik van de meldingskaart:
• vul de kaart in over zaken die betrekking hebben op openbaar domein/openbare installaties;
• anonieme zendingen worden niet behandeld, vul dus steeds je gegevens en de meldingsdatum in;
• probeer steeds zo exact mogelijk te zijn bij het maken van de melding (bv. verwijs naar een straat,
huisnummers, herkennigspunt);
• één melding per kaart maken a.u.b.
Bezorgen van de meldingskaart:
• via www.kampenhout.be kan u digitaal een formulier invullen, dit komt automatisch terecht
bij gemeentebestuur@kampenhout.be;
• afgeven tijdens de openingsuren bij het loket of in de brievenbus van het gemeentehuis stoppen;
• per post naar Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen.

Uw gegevens
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………, 1910 Kampenhout
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Aard van de melding:










bermen
bloembakken
buurt- en wijkvragen
bushalte
fietspad
geurhinder
geluidshinder
gevaarlijke stoffen









grachten
ongedierte
parkeerproblemen
riolering
sluikstorten
speelpleinen
telefooncel









vandalisme
verlichting
voetpad
watervervuiling
wegdek
wegmarkering
verkeersborden

Plaats en precieze omschrijving van uw melding:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Suggesties/opmerkingen:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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