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Beste inwoner van Kampenhout

Voorwoord
Gemeente
In de kijker
Cultuur
Toerisme

inhoud

Onderwijs

2

Nuttig
Jeugd
Burgerzaken
Activiteitenkalender
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Wonen
Milieu
Senioren
Bibliotheek
OCMW

Voelt u ook dat de winter de deur op een kier zet voor prille tekens van
ontluikend leven? Onze eerste Gemeenteberichten van 2011 surfen mee
op dat elan , want deze brochure ontvouwt voor u een dorp in volle actie.
“ Waar kan je naartoe in Kampenhout voor ontspanning of cultuur?” Dat
is voortaan een overbodige vraag . Met subsidies van de Vlaamse overheid
kan ons Gemeentelijk cultuurbeleid het culturele leven verruimen naar
een breed publiek toe. De naam van ons Gemeenschapscentrum
lag voor het rapen. “ De Krop “ verwijst naar Kampenhout als
witloofgemeente bij uitstek.
2
Wie behartigt de zorg voor onze senioren? Het depar3
tement ouderenzorg en welzijn van het OCMW stelt
4
zich aan u voor met foto , naam en functie van alle
5
betrokkenen. Ook onze dienst Welzijn publiceert in5
formatie voor patiënten die extra huisvuilzakken
gebruiken voor incontinentie-of stomamateriaal.
8
Sport verbetert uw levenskwaliteit. Kies uit het
9
aanbod de activiteit die aansluit bij uw leef9
tijd of interesse. U bevordert hiermee niet al10
leen uw gezondheid. Op een ontspannen ma12
nier ontmoet u wellicht andere dorpsgenoten.
14
Ook onze Gemeentelijke bibliotheek weerstaat
niet aan de lenteprikkels. De Jeugdboekenweek
15
wordt een echt boekenfeest en de vier voor16
leesuurtjes worden een vertelfestijn. Goed geko17
zen verhalen stimuleren de fantasie en het inle18
vingsvermogen van onze kinderen.
19
Kampenhout , een veilige gemeente! Dat is onze
21
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Lees daarom het
verslag van de Bobcampagne. Bescherm jezelf ook tegen
22
diefstal. De informatiekaart “ Gauwdiefstal “ geeft je een correct stappenplan om uw documenten te blokkeren en terug te
krijgen. Dat 2011 het Europees jaar van de vrijwilliger is, wordt in
Kampenhout niet vergeten. Op 27 maart a.s. zet de gemeente haar vrijwilligers in de schijnwerpers. Ook onze jonge vrijwilligers zijn aanwezig.
Ben jij 16 jaar en je denkt : “ ik wil me inzetten”. Wellicht is de algemene
vormingsdag op 2 april a.s. voor jou het begin van jouw engagement voor
een leefbare gemeente.
Beste inwoner van Kampenhout , als u onze brochure doorbladert, merkt
u dat uw gemeentebestuur op uiteenlopende domeinen actief blijft om de
voordelen van plattelandsleven te combineren met de evoluties en uitdagingen van de moderne tijd. Uw gemeentebestuur blijft aandachtig luisteren
naar de nieuwe vragen die zich stellen. Met kunde en wijsheid zoeken we
naar afdoende maatregelen opdat u zou kunnen zeggen:” Het is goed leven
in Kampenhout” .
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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Ultiem eerbetoon aan ereburger
Raymond Impanis

INHULDIGING GEDENKSTEEN
OORLOGSSLACHTOFFERS RELST

Wielerlegende en ereburger Raymond Impanis, geboren en getogen te Berg, overleed op oudjaar 2010 op
85-jarige leeftijd. Het Kampenhouts gemeentebestuur,
de bevolking, heel wat bekend volk uit het wielermidden en prominenten namen op 6 januari 2011 afscheid
tijdens een serene plechtigheid in een overvolle St.-Servaeskerk. Nadien werd hij aan de aarde toevertrouwd op
de begraafplaats van Berg. Hiermee ging zijn laatste
wens in vervulling.

Ter gelegenheid van 11 november organiseert het gemeentebestuur jaarlijks een heldenhulde en wordt een
bloemenkrans neergelegd aan het herdenkingsteken
van de oud-strijders. Dit gebeurt afwisselend in de deelgemeenten. In de parochie Relst was nog geen herdenkingsmonument daarop liet het gemeentebestuur, in
overleg met de parochiale werking en de Kerkfabriek, een
gedenksteen aanbrengen tegen de kerkmuur. Dit als blijk
van eerbetoon aan de slachtoffers van de wereldoorlogen.
Bij de inhuldiging werd het plechtig Te Deum gebracht
door fanfare en zangkoor.
Marcel Pira, geboren en getogen te Relst, schreef een treffende poëzietekst. Het prachtig resultaat kan u hier lezen:

“Het bakkerke van Berg” was in de jaren ’50 een topwielrenner die op het hoogste niveau een aanzienlijk
palmares bij elkaar fietste. Hij won ondermeer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Parijs-Nice en
behaalde eveneens ereplaatsen in de drie grote rondes.
Bij zijn overlijden opende het gemeentebestuur een
rouwregister dat door meer dan honderd sympathisanten van over de hele wereld werd ondertekend.
In 1999 werd hij gehuldigd en benoemd tot ereburger
van Kampenhout. Ter ere van Raymond werd datzelfde
jaar een fietsroute van 35 km naar hem genoemd, een
route die start aan de kerk van Berg. Hier zal het gemeentebestuur ter blijvende nagedachtenis een standbeeld oprichten.
De brochure van deze 35 km fietsroute kan gratis gedownload worden via www.kampenhout.be/toerisme/
fiets-impanis en is te koop aan 2,5 euro
Info: toerisme@kampenhout.be

OORLOG IN HET DORP
Aan Kampenhout-Relst, mijn geteisterde
geboorteplek.
Trouw boerendorp tussen drie grote steden,
met jonge moeders en hun zonen, lenig en
charmant,
met jonge dochters, parels in de ochtendzon …
Plots werd de wijding van uw haard
met een scherp schot verstoord, … en nog een …
en nog een …
regen van kogels,
waartussen wanhoop klom, gehuil en kreten!
Toen stierf uw koor van vogels.

cultuur

toerisme
TRAGE WEGEN DEEL III

Editie 2010 waren er vijf deelnemende kroegen met
telkens een verschillende muzikale traktatie:
• Onder den Toren:Het Pleinorkest
• De Zes Linden: Zanger Frederic
• Ter Elst: The Durans
• Cafetaria Sporthal Kampenhout:
Halloween Fuif met dj Jonathan
• D’Uitdaging: Accordeonist Carlos
Om het half uur kon er een gratis bus genomen worden naar een andere deelnemende herberg.

KUNSTROUTE 2011
Ook dit jaar organiseert de cultuurraad i.s.m. diverse
Kampenhoutse kunstenaars, de tweejaarlijkse Kunstroute.
De Kunstroute gaat door in het weekend van 1 mei,
verspreid over diverse locaties in Kampenhout. De wegenkaart en tentoonstellingsadressen zullen de laatste week van april verkrijgbaar zijn op de dienst cultuur te “Villa Lucie “.

GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROP
Gemeenschapscentrum DE KROP, wen alvast maar
aan de naam. GC DE KROP is de verzameling van verschillende gemeentelijke infrastructuur voor (voornamelijk) cultureel gebruik. GC DE KROP bestaat uit:
Villa Lucie, Polyvalente ruimte (Bibliotheek), Ontmoetingszaal (Sport- en cultuurcentrum Berg) en de Glazen zaal (OCMW). Dit was één van de voorwaarden, net
zoals het cultuurbeleidsplan, om subsidies te kunnen
verkrijgen van de Vlaamse Overheid. Het cultuurbeleidsplan werd tijdig ingediend, nu nog wachten op de
evaluatie …

Meer info?
Cultuurdienst: cultuur@kampenhout.be
016/65 99 72

toerisme

TERUGBLIK MUZIKALE KROEGENTOCHT

Trage wegen zijn wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers maken er graag en veel
gebruik van. Sinds 2006 werkt de gemeente aan de inventarisatie en verbetering van deze trage wegen.
Door de goede samenwerking van de toeristische dienst
met een aantal vrijwilligers werd een 3de deelgebied afgewerkt. Het wordt begrensd door de Haachtsesteenweg – Zeypestraat – Langestraat – de buurgemeente
Boortmeerbeek – het Kanaal Leuven-Dijle.

Er werd net zoals voor deelgebied 1 en 2 een tragewegenkaart uitgewerkt. Zo kregen de 12 wegjes een nieuwe
naam en zijn ze toegankelijk voor voetgangers en sommige verbindingswegjes ook voor fietsers. Door de aanleg van een nieuwe voetgangersbrug over de Weesbeek is
de verbinding tussen het Hunderveld en de Heide reëel.
Op zaterdag 11 december 2010 had de officiële opening
plaats en werd er zo’n 6 km gewandeld.
De tragewegenkaart kost € 1 en is te koop in
• het infokantoor van de Toeristische Dienst
(inkom Witloofmuseum) Leuvensesteenweg 22,
Kampenhout-Sas
• de bibliotheek Tritsstraat 5
• de sporthal Zeypestraat 26
Wenst u meer te weten over trage wegen in Kampenhout of hebt u interesse om mee te werken aan de realisatie van andere deelgebieden, neem dan contact op
met de dienst toerisme, tel. 016 65 99 71.

OPENING VAARSEIZOEN
Zondag 1 mei is de startdag van het toeristisch vaarseizoen. Tussen 10u. en 18u. kan je te KampenhoutSas begeleide boottochten maken (boot Balou) naar
Boortmeerbeek en terug. Het Witloofmuseum is die dag
doorlopend gratis te bezoeken. Een gegidste wandeling
in het Weisetterbos staat eveneens op het programma.
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Het gedetailleerd programma zal in de volgende gemeenteberichten gepubliceerd worden en zal terug te
vinden zijn op www.kampenhout.be/toerisme
Noteer alvast 1 mei in je agenda!

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/m oktober – trek je voor een 3-tal uur er op uit
met gids. Start om 14u. Drie wandelingen worden herhaald op zondag en starten dan om 14u.30.
In de komende gemeenteberichten zal u nog meer
streekwandelingen ontdenken.

6

Kalender:
• Woensdag 9 maart: Jezus-Eik (Overijse), 14u
Samenkomst aan de Bosuil, Witherendreef 1
In Jezus-Eik stond ooit een reusachtige eik waaraan een
Mariabeeld werd opgehangen. De boom maakte plaats
voor een kapel en nadien voor de huidige barokke OnzeLieve-Vrouwkerk. Dit verhaal uit het verre verleden heeft
vele rijke gevolgen en waardevolle gebeurtenissen met
zich meegebracht. Dit ontdekken we in de kerk zelf en in
de nabije omgeving ervan. We wandelen ook in het bos.
• Woensdag 23 maart: Oppem (Wezembeek-Oppem), 14u
Samenkomst in het GC De Kam, Beekstraat 172
Holle wegen, mooie landschappen en een eigen geschiedenis…
• Woensdag 13 april: Haacht, Sint-Adriaan omgeving, 14u
Samenkomst op de parking aan de kerk Sint-Adriaan,
Rijmenamsesteenweg
Vroeger trokken de mensen naar de kapel van Sint-Adriaan om hun dieren te beschermen tegen besmettelijke
ziekten. Kom luisteren waarvoor deze heilige nog meer
werd aangeroepen. Wandel mee in zijn omgeving.
• Woensdag 27 april: Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee), 14u
Samenkomst op de parking aan de kerk van Sint-JorisWeert
“De Doode Bemde” - Een natuurwandeling. Ontdek hoe een
versnipperd en verwaarloosd gebied omgetoverd werd tot
een prachtig natuurgebied langs de oevers van Dijle en IJse.
• Zondag 1 mei, 14u30: Herhaling van deze wandeling!
Meer info:
Toeristische dienst
toerisme@kampenhout.be of 016/65 99 71

BOEK en tentoonstelling OVER VLIEGTUIGRAMP TE BERG-lemmeken
Tot en met 27 februari kan u in Villa Lucie terecht voor
een tentoonstelling over de vliegtuigramp die 50 jaar
geleden plaatsvond in Berg. Naar aanloop hiervan werd
door Kevin Cleynhens (redactielid van Hangar Flying vzw)
een boek geschreven met als
titel ‘Sabena 548, de laatste
vlucht van Juliet Bravo’. Dit 96
pagina’s tellende themanummer - rijk geïllustreerd - verenigt
op een begrijpbare manier
de soms zeer technische rapporten met de menselijke verhalen. Te koop in Villa Lucie,
Gemeentehuis en dienst Toerisme voor de som van 14 euro.

GAZET VAN CAMPENHOUT
U zal het misschien niet geloven, maar Kampenhout
had vroeger haar eigen gazet. Op zondag 12 november
1911 verscheen het eerste proefnummer van ‘De Gazet
van Campenhout’ met als ondertitel ‘God, Taal en Vaderland. Nieuws & aankondigingsblad voor Campenhout en omstreken’. Heemkring Campenholt is op zoek
naar mensen die hier meer kunnen over vertellen of die
misschien andere exemplaren
in hun bezit hebben? Alle hulp is
meer dan welkom!
Meer info:
www.kampenhout.be/heemkring
email: maran@marandri.be
tel.: 016/89 31 09

VLIEGTUIGCRASH JUNKERS 88 S-1
OP 1 OKTOBER 1943 TE BULSOM (BERG)
De tentoonstelling naar aanleiding van de vliegtuigramp op
15 februari 1961 in het gehucht Lemmeken (Berg) geeft een
beeld van een enorme materiële ravage. Ook het menselijk
leed was immens groot: 73 mensen lieten het leven. Toch is

toerisme

dit niet de enige vliegtuigramp binnen onze gemeente. Wereldoorlog II heeft op het gebied van vliegtuigcrashes ook
hier zijn sporen nagelaten.

Voor de crash te Bulsom ontvingen wij nog informatie uit onverwachte bron. In de gemeenteschool van Berg was dit ongeluk, voor het vak ‘moedertaal’, aanleiding tot het schrijven van:
een dictee, een opstel en een naamkaartje van deelneming
(informatie uit een schoolschrift van leerling Maria Janssens).
Naast de crash van 01/10/1943 zijn ook nog onderstaande
vliegtuigen neergestort (zonder burgerslachtoffers):

Herkent iemand de twee jonge mannen naast de B17
die in de winter 44-45 een noodlanding maakte te Buken,
(of was het Beneden-Veltem?). Laat het ons weten!

Als heemkring willen wij de geschiedenis van ons dorp
vastleggen. We willen alle mogelijke gegevens over de
crashes in WO II bundelen in een publicatie. Wij kunnen
echter niet verder zonder uw medewerking. Weet u, als
ooggetuige of verhaal binnen de familie, meer over onderstaande of andere vliegtuigcrashes, heeft u foto’s, krantenartikelen,… dan zouden wij die graag inkijken. Neem
hiervoor contact op met onze leden (contactgegevens zie
www.kampenhout.be/heemkring) of met Hugo Schoevaerts
(016 65 69 12 of via hugoschoevaerts@gmail.com)

Plaats

Datum

Type vliegtuig

Oorzaak crash

Nederokkerzeel:
De grot/Kruisstraat

02/10/1940

BF 110c (Luftwaffe)

Botsing in de lucht met ander Duits
toestel

Kampenhout

16/05/1940

Renard R-31 (BAF)

Afgeschoten door Duitse luchtafweer
(Flak)

Kampenhout: Balkestraat /
Stokstraat

30/07/1942

Messerschmitt 110
(Luftwaffe)

Neergeschoten door schutter in een
Wellington (RAF)

Kampenhout / Perk

28-29/08/1942

Wellington III (RAF)

Geen verdere gegevens gevonden

Berg / Kampenhout:
Steentjesbos

02/08/1944

P38 Lightning (USAF)

Neergeschoten door Flak
Abteilung 691

Berg: Maskelijnsbos
naast d’Esterhertbos

19/03/1944

Mosquito XVI (RAF)

Technische problemen

Buken

winter 44-45

B 17 (RAF)

(zie foto)

Berg

08/02/1945

Wellington XIII (RAF)

Afgeschoten door eigen luchtafweer

Berg

14/02/1945

Spitfire (RAF)

Technische problemen

TOERISME

Op vrijdag 1 oktober 1943 stortte in Bulsom (Berg) in de
Koeistraat 7 (nu Hellebosstraat) een opstijgende bommenwerper Junkers 88 S-1 van de Duitse Luftwaffe brandend
neer op de woning van Jozef Segers. Maria Francisca Knops
(° Nederokkerzeel op 11/10/1868 en weduwe van Judocus
Herten) overleed onmiddellijk. Joannes Andreas (Emiel)
Herten (° Berg op 7 oktober 1907 en echtgenoot van Louisa
Verstreken) overleed dezelfde dag in de kliniek te Vilvoorde
aan zijn verwondingen. De gezamenlijke begrafenis ging
door in de Sint-Servaaskerk te Berg op woensdag 6 oktober 1943. Hun namen staan mee op de gedenkplaat van de
slachtoffers van WO II achteraan in de kerk van Berg. Buurman Jef Holsters liep zware brandwonden op. Ook de bemanning van het vliegtuig, Descristoforo Otto (°22/08/1918),
Lust Ludwig (°18/03/1922) en Straube Peter (°23/09/1921)
overleefden de crash niet.
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onderwijs

gemeentescholen actief
Muziekproject - De Toverberg
De lagere school De Toverberg werkt dit jaar rond het
thema muziek. Elke maand komt de hele school bij elkaar voor samenzang. Verder brengen echte muzikanten een bezoekje aan onze klassen. De contrabas was
alvast een leuk instrument om mee kennis te maken.

oogst worden. De kinderen ontdekten in de keuken wat
voor lekkers je met witloof allemaal kan klaarmaken.

AGENDA

onderwijs

Boekenbeurs in de Toverberg
vrijdag 18 maart 2011 – 16u. tot 21u.

8

Kleuters genieten
Onze kleuters genieten elke dag van allerlei activiteiten:
koekjes bakken, sneeuwpret, ... Tijdens de voorleesweek kwamen de kinderen van de vierde klas voorlezen.
Zalig!

Opendeurdag in de kleuterschool
zondag 27 maart 2011 – 14u.30 tot 17u.
Schoolfeest Nederokkerzeel - zaterdag 7 mei 2011
Instapdata voor nieuwe kleuters
Kleuters van 2,5 jaar kunnen hun eerste schoolstapjes
zetten op maandag 14 maart en op dinsdag 26 april.
Vooraf kunnen ze al eens van de sfeer komen proeven
tijdens het openklasuurtje op vrijdag 4 maart en op vrijdag 8 april telkens van 9u. tot 10u.

Het Klimtouw
Biststraat 13 - 1910 Nederokkerzeel
016/65 99 86 - www.hetklimtouw.be
Witloof kweken - Het Klimtouw
De derde en vierde klas ging op bezoek in het Witloofmuseum en elke klas kreeg een witloofbox. Een witloofbox is een handig startpakket om zelf witloof te kweken
in een emmer. Na 3 weken kon het witloof succesvol ge-

De Toverberg
Gemeentewegel 2 - 1910 Berg - 016659977
Kleuterschool
Bergstraat 15 - 1910 Berg – 016/65 69 33
www.detoverberg.be - directie@detoverberg.be

NUTTIG

INFORMATIEKAART GAUWDIEFSTAL:
Help, alles weg!

Het nummer moet
zichtbaar worden aangebracht naast elke
deur of andere uitgang
naar de openbare weg
toe. Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, stellen
wij helaas vast dat er
nog heel wat gebouwen
niet van een huisnummer werden voorzien.

Slachtoffer worden van gauwdiefstal is niet leuk en
brengt een hele rompslomp met zich mee. Het is soms
moeilijk om alle documenten snel en op eenvoudige
manier terug te krijgen.

INKOMENSATTEST ONLINE BESCHIKBAAR
Heel wat belastingplichtigen kloppen bij de Federale
Overheidsdienst Financiën aan voor een kopie van hun
aanslagbiljet. Dit kan u ook online terugvinden via www.
myminfin.be Op deze website kan u uw eigen fiscaal attest raadplegen, allerlei fiches, e.a. Dit kan handig zijn
wanneer u deze documenten nodig heeft voor bv. Premies, kinderopvang. Voor het online raadplegen heeft u
een kaartlezer en uw elektronische identiteitskaart nodig. Indien u daar niet over beschikt kan u een ‘token’
aanvragen voor een persoonlijke toegangscode. De gegevens zijn uiteraard beschermd en niet voor ieders ogen
bestemd, vandaar deze noodzakelijke toegangscode.

IS UW HUISNUMMER GOED ZICHTBAAR?
Graag wijzen wij u erop dat het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar huisnummer op de woning verplicht is.
Het belang hiervan is niet te onderschatten daar hulpdiensten hiermee soms kostbare tijd verliezen. Ook
voor onze postbode is het belangrijk dat alle gebouwen voorzien zijn van een huisnummer. Niet uitsluitend
woningen zijn hiertoe verplicht ook gebouwen die voor
commerciële of industriële doeleinden worden gebruikt
dienen een huisnummer aan te brengen.

U kan bij de dienst bevolking een gratis huisnummer
afhalen maar het staat u volledig vrij om zelf een ander
exemplaar aan te kopen.

JEUGD
NIEUWE JEUGDCONsULENT
Mijn naam is Imke
Hermans. Sinds
1 december 2010
ben ik de nieuwe
jeugdconsulente
van de gemeente
Kampenhout.Na
zelf jaren actief bezig geweest te zijn
op de speelpleinwerking als monitor en hoofdmonitor, zet ik nu met veel enthousiasme mijn kennis en ervaring verder in mijn
nieuwe boeiende job. Sinds anderhalf jaar ben ik
officieel inwoner van Kampenhout, een gemeente
waar ik van jongsaf aan een binding mee heb.
Ik zal dus met veel plezier mijn taak als jeugdconsulente ter harte nemen in een voor mij nietonbekende omgeving.Naast mijn job vul ik mijn
tijd creatief in als lid van het plaatselijk jeugdkoor
Jong Cantabile en de dansschool Move Libre.
Je kan mij telefonisch bereiken op het nummer:
016/65 99 16 of mailen naar jeugd@kampenhout.be
Je kan ook altijd eens binnenspringen op de
jeugddienst tijdens de openingsuren.

NUTTIG

Om hierbij een handje te
helpen, heeft de provincie
Vlaams-Brabant een stappenplan uitgewerkt. Op
een kaartje (de grootte van
een postkaart) staat beschreven welke stappen je
moet ondernemen om de
belangrijkste documenten
te blokkeren of opnieuw
aan te vragen. De kaarten
zijn te verkrijgen in uw gemeentehuis of politiekantoor.
U kan de kaart ook aanvragen bij de provincie VlaamsBrabant via dmv.preventie@vlaamsbrabant.be of 016/26
78 01. Meer info: www.vlaamsbrabant.be/gauwdiefstal
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Felicitaties namens het gemeentebestuur ook aan diegenen die wegens privacyredenen hun identiteit liever niet opgenomen zien in het
gemeentelijk informatieblad, waarvoor alle respect.

burgerzaken

GEBOORTES
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Kristof Bonnarens & An Janssen

01/09/2010

Ninthe

Victor Rogner & Tiffany Michiels

02/09/2010

Zoë

Wouter Vlaminckx & Natalie Geradin

04/09/2010

Otis

Gregory Dekeyzer & Gaëlle Wüstefeld

07/09/2010

Matthias

Joeri Wingelinckx & Sophie Poidevin

08/09/2010

Jelena

HUWELIJKEN
Maarten Beelen &
Joke Decaestecker

18/12/2010

Ronny Reniers &
Kristel De Smedt

18/12/2010

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(november - december)
Gouden
Frans Vranckx & Francine Mertens
Antoon Geens & Maria Goossens
Diamanten

Luis Lita Gualapuro & Gudrun Wuestenbergh 17/09/2010

Lisa

Jonathan Willems & Melissa Oppenbrouwer

21/09/2010

Julie

Erik Verdeyen & Kyle Minear

22/09/2010

Finnegan

Sven Van Dessel & Karen Van Espen

23/09/2010

Mona

John Knight & Ann Houtman

24/09/2010

Jack

Beata Nacewicz

26/09/2010

Léa

Marc Croon & Ingrid Mafranckx

27/09/2010

Janne

Laurenz Kuijpers & Lieselotte Vereecke

04/10/2010

June

Jouri Depril & Elke Valckenaers

14/10/2010

Vinz

Erik Watzeels & Ellen De Pelseneer

15/10/2010

Ziva

Bart Kerckx & Krista Maes

17/10/2010

Marie

Steven Heirbaut & Sarah Mahdi

22/10/2010

Norah

Pieter Bulens

02/11/2010

Tim Paredaens & Kim Elsen

22/10/2010

Mira

Julien Thumas

12/11/2010

Johan Laermans & Katrien Drieskens

26/10/2010

Felien

Joanna Op de beeck

28/11/2010

Kelly Aerts

27/10/2010

Maya

Kenneth Tobback & Lemmens Laure

02/11/2010

Lana

Joanna De Lauw

04/12/2010

Andy De Ruysscher & Karolien Rens

07/11/2010

Mali

Jean Pierre Steenbergen

16/12/2010

Kevin Detramasure & Silke Haezaerts

09/11/2010

Jesse

Petrus Van Ingelgom

22/12/2010

Kemal Dahmane & Latifa Taheri

10/11/2010

Riham

Paulina Janssens

27/12/2010

Kris Haesevoets & Daphné Vandenhoeck

11/11/2010

Maxime

Devroe Ida

29/12/2010

René Berendse & Barbara Abels

18/11/2010

Yentl

Nina Cochet

18/11/2010

Maïro

Edouard Jespers

30/12/2010

Marie José Mathijs

02/01/2011

25/06/2010

Artur

Rechtzetting
Jair Antonissen & Mirella Stroobants

Zu Tong Weng & Xiu Zhu Lin

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.*

*Nabestaanden dienen uitdrukkelijk toestemming te verlenen om deze gegevens te publiceren. Indien uw dierbare
niet in Kampenhout zelf overleden is, zendt de dienst burgerlijke stand van de overlijdensplaats (bvb Leuven) een
officiële kennisgeving naar de woonplaats (Kampenhout).
Het is pas na ontvangst van dit bericht én overschrijving
van de overlijdensakte in onze registers van de burgerlijke
stand dat samen met de uittreksels het toestemmingsformulier voor de gemeenteberichten wordt verstuurd. Het is
dus mogelijk dat uw toestemmingsformulier voor publicatie nog niet in ons bezit is op het moment dat de gemeenteberichten worden opgemaakt. Deze gegevens worden
dan automatisch in de volgende editie opgenomen. Dank
voor uw begrip.

burgerzaken

Identiteit- en reisdocumenten

zijn dan de vermelde vervaldatum (bijvoorbeeld als u naar

Identiteit- en reisdocumenten

Egypte reist, moet uw identiteitskaart nog 6 maanden gel-

Iedereen moet houder zijn van een geldig identiteitsdocu-

dig zijn na datum terugkeer). Niet alle landen aanvaarden

ment. Als men op reis gaat, gelden (meestal) andere voor-

de kids ID als geldig identiteitsbewijs voor jongeren. Hoe

schriften inzake reisdocumenten. Vermits het Paasverlof

het precies zit met uw reisbestemming kan u nagaan via

niet meer ver af is en de zomervakantie lonkt, zetten we

www.ibz.rrn.fgov.be

voor u alles even op rij zodat u met gerust gemoed van een
welverdiende vakantie kan genieten.

Aanmaaktermijn en kostprijs
De aanmaak van een reispas duurt minimum 10 dagen.

Identiteitsbewijzen

Bij aanvraag heb je 2 kleurenpasfoto’s nodig (andere voor-

• Wit pasje :vierkantig kaartje dat wordt afgegeven bij

waarden zie hierboven bij EID). Het vorig paspoort wordt

geboorte :gratis

ingeleverd. Een nieuw paspoort is 5 jaar geldig.

• Witte kinderpasjes

• Tot 18 jaar gewoon €41//spoed (= aflevering na 24u)

worden niet meer afgeleverd. Ze kunnen nog gebruikt
worden zolang de geldigheidsduur loopt. Aanbeveling

€ 210
• Volwassenen : gewoon 78€//spoed (= aflevering na 24u)
€ 247

is evenwel deze te vervangen door een elektronische
identiteitskaart voor jongeren de zogenaamde kids ID.
• Kids ID (kinderen jonger dan 12 jaar)

Meer info : dienst bevolking
mailto : bevolking@kampenhout.be

- gewoon : € 3

016/65 99 42 (identiteitsdocumenten) – 016/65 99 43

- spoed : aflevering na 3 dagen :€ 106//aflevering

of 016/65 99 44 (reispaspoorten)

na 2 dagen : € 170
- geldigheidsduur : 3 jaar
- op vraag van diegene die het ouderlijk gezag uitoe-

Rijvaardigheidsopleiding “On the road”

fent/het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag

Jonge rijbewijsbezitters lopen meer risico dan de rest van

• Elektronische identiteitskaart (kinderen> 12 jaar/

de bevolking betrokken te geraken in een verkeersongeval
bij gebrek aan rijervaring.

volwassenen)
- gewoon : € 15
- spoed : aflevering na 3 dagen :€ 135//aflevering

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde wil er samen met
verschillende partners aan werken om het aantal onge-

na 2 dagen : € 210
- geldigheidsduur : 5 jaar

vallen met 18 tot 24-jarigen drastisch te doen dalen. In dit

Voorwaarden pasfoto’s : per aanvraag één pasfoto

verband worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen

(zwart-wit of kleur naar keuze) met witte achtergrond,

rijvaardigheidsopleidingen “On the road” georganiseerd

vooraanzicht, aangezicht centraal en van goede kwali-

voor jongeren. Een sessie omvat :

teit. De aanmaaktermijn neemt 3 tot 4 weken in beslag.

• Theoretisch luik : aan de hand van filmpjes, dia’s en

Tijdig aanvragen is de boodschap!

groepsdiscussie leert men de risico’s over snelheid,
gordeldracht en alcohol erkennen.

Reisdocumenten

• Praktijk: op een oefenterrein kan men leren hoe te

Voor elk vertrek naar het buitenland informeert u zich best
over de vereiste reisdocumenten. Begeeft u zich buiten

reageren op noodsituaties.
• Openbare weg : de deelnemer gaat met een rijinstruc-

Europa, dan moet u meestal een reispaspoort hebben. In-

teur de openbare weg op en krijgt uitgebreide feedback

formatie over wat u precies nodig heeft, bekomt u bij uw

op zijn/haar rijtechniek.

het reisagentschap,

via www.diplomatie.be (= website

van FOD Buitenlandse Zaken) of de gemeentelijke bevol-

Alle info en inschrijvingen :

kingsdienst. Controleer steeds al uw identiteitsdocumen-

www.ikvolgontheroad.be

ten (zowel identiteitskaart als reispas) op geldigheid. Voor
sommige landen moeten de documenten langer geldig

burgerzaken

De rechthoekige witte kaarten voor kinderen tot 12 jaar
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Infoavond KWB + Woonloket samenaankoop dakisolatie – zaal Pax om 20u.

16

Jeugdeetdag K.F. De Eendracht
zaal Pax van 17u. tot 20u.30

19

21

20

Boekenbeurs in de Toverberg
16u. tot 21u.

18

17

Open receptie Cantabile – sport- en
cultuurcentrum van 20u. tot 22u.30

Bakharing Landelijke Gilde Buken
Trefpunt Buken vanaf 17u.30

Open receptie Cantabile – sport- en
cultuurcentrum van 20u. tot 22u.30

Kleuterhappening te Zemst

Infoavond KWB + Woonloket dakisolatie
voor doe-het-zelvers – zaal Pax om 20u.

Zitdag verwarmingstoelage
in het OCMW van 16u. tot 18u.45

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

MAART

19

17
18

13
14
15
16

10
11
12

8
9

6
7

4
5

3

1
2

55+ Senioren-dansnamiddag
Den Ast – 13u30 tot 17u
50+ Fietsuitstap 13u30
sporthal Kampenhout

Tuin- en biomarkt
van 9u30 tot 16u00

50+ Fietsuitstap 13u30
sporthal Kampenhout

Lenteconcert – K.F. De Vlaamse
Leeuw Relst – zaal de Pax om 20u.

Zitdag verwarimingstoelage in
het OCMW van 13u.30 tot 16u.

50+ Fietsuitstap 13u30
sporthal Kampenhout

1e ontmoetingsnamiddag
Ziekenzorg Kampenhout-centrum
14u30 – 17u30 Pax
Paasontbijt school Buken Bukadie
van 9u. tot 12u.

Paasontbijt school Ter Bronnen
van 9u. tot 12u.

Vormingsdag jongeren Zemst

april

Activiteitenkalender

Kermis Relst

7

20

19

18

17

Kemis Berg

16

50+ Fietsuitstap 13u30
sporthal Kampenhout

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

Kermis Berg en Buken

Kermis Berg en Buken

50+ Fietsuitstap 13u30
sporthal Kampenhout

Kermis Relst

Schoolfeest VGSK De Boomhut

Kermis Relst

15

14

13

12

11

10

9

8

Schoolfeest VGSK De Boomhut

6

Schoolfeest VGSK De Boomhut

Zitdag verwarimingstoelage in het
OCMW van 16u. tot 18u.45

50+ Fietsuitstap 13u30
sporthal Kampenhout

Opening vaarseizoen van 10u. tot 18u.
– Kampenhout-Sas

Kunstroute

5

4

3

2

1

MEI

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

Opendeurdag in kleuterschool
van de Toverberg – 14u.30 tot 17u.

30

27
28
29

23
24
25
26

21
22

20

COUNTRY DANS
• KVLV Nederokkerzeel: 1ste , 2de , 3de maandag van de maand

Kermis Nederokkerzeel
Kermis Nederokkerzeel
50+ Fietsuitstap 13u30
sporthal Kampenhout

22
23
24

31

30

29

Jubileumconcert Jong Cantabile

28

50+ Fietsuitstap 13u30
sporthal Kampenhout

2e ontmoetingsnamiddag Ziekenzorg
Kampenhout-centrum
14u30 - 17u30 Pax

Schoolfeest Bukadie Buken – 14u. tot
18u.

“Mist mijn moeder en ik”
toneel rond thema dementie
sport- en cultuurcentrum te Berg

27

26

25

Kermis Nederokkerzeel

21

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

Steakdag Joeri De Cremer
zaal de Pax van 11u.30 tot 21u.
Eetdag Landelijke Gilde & onderlinge
bedrijfshulp – Relst – 17u. tot 21u.
Kunstroute

50+ Fietsuitstap 13u30
sporthal Kampenhout
Bouwteamcursus –raadzaal
gemeentehuis van 9u. tot 17u.

3de Regionale avonturensportdag
Kaart-spelavond De Bergse Vrienden
in de Pastorij Berg om 20u.

Bouwteamcursus –raadzaal
gemeentehuis van 9u. tot 17u.

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

Volgende activiteiten worden
wekelijks / maandelijks ingericht:

31

30

29

28

Dag van en voor de vrijwilligers –
sport- en cultuurcentrum te
Berg van 10u. tot 17u.

27

Zwerfvuilactie 2011

Lente-editie tweedehandsbeurs
Gezinsbond Kampenhout
Park van Relst

50+ Regionale Sportdag
Sporthal Steenokkerzeel

26

25

24

23

22

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

13

SPORT

sport

FIETSTOCHTEN WTC- KWB VRIENDEN

14

Meer info en het inschrijvingsformulier vind u op
www.kampenhout.be en via de folder (verspreid in de
Kampenhoutse scholen).

De fietsers van WTC – KWB Vrienden organiseren in samenwerking met de gemeente wekelijkse fietsuitstappen op dinsdagnamiddag van april tot en met september 2011.

GEEN SPORTWEKEN, ZONDER MONITOREN

Het vertrek is voorzien aan de sporthal van Kampenhout
om 13u30 en we rijden aan een tempo van +/- 15 km/u.
De heen- en terugrit duurt 2 uur. Onderweg wordt
een pauze ingelast van ongeveer een half uurtje. Wil je
graag mee fietsen, neem dan even contact op met Roger
Hannes, Tiendeschuurstraat 48, 1910 Kampenhout,
016/65 60 18, wtc-kwb-vrienden@kampenhout.be.

De sportdienst kan reeds jaren rekenen op gemotiveerde
begeleiders die de deelnemers aan de sportweken een ongelooflijke sportweek bezorgen. Ben je 18 jaar, ben je sportief en gemotiveerd om met kinderen tussen 6 en 12 jaar te
werken? Stel je dan kandidaat als sportmonitor.
Je doet dit schriftelijk (via post of email: sport@kampenhout.be) We hebben je persoonlijke gegevens nodig, alsook
mag je meedelen wat je ervaring is met kinderen en sport.

KLEUTERHAPPENING

REGIONALE SPORTDAG 50 PLUSSERS

Sportregio Noord organiseert voor de kleuters
een fijne speelnamiddag!
Wanneer? Woensdag 2 maart 2011,14u
Wie?
Kleuters van 3 tot 6 jaar
Waar?
Sporthal De waterleest
Waterleestweg 14 – 1980 Zemst (Eppegem)
Wat?
Springkastelen, ballenbad, puzzelen,
grimeren, mobielen, …
Prijs?
3 euro per kleuter
Inschrijven op voorhand is niet nodig.

Op donderdag 24 maart 2011 organiseert de sportdienst van Kampenhout, samen met 7 andere sportdiensten van Sportregio Noord haar jaarlijkse sportdag
voor 50 plussers. Deze sportdag gaat dit jaar door in en
rond de sporthal van Steenokkerzeel.

SPORTWEKEN PASEN

De deelnameprijs bedraagt 7 euro. Hierin is sporten,
verzekering, 2 broodjes, soep en busvervoer inbegrepen. Voor alle info en inschrijvingen (tot 17 maart 2011)
kan je terecht op de sportdienst.

Ook in 2011 worden er sportweken georganiseerd tijdens de paasvakantie. Deze sportweken worden georganiseerd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april 2011
Maandag 18 april tot en met vrijdag 22 april 2011
Inschrijven kan op zaterdag 26 februari 2011 van 9u30
tot 11u30, daarna tijdens de kantooruren op de sportdienst in de sporthal.

Iedereen is welkom om een dag te bewegen en te sporten. Je kan kiezen uit een uitgebreid gamma aan sporten, zoals fietsen, bowlen, spinning, verschillende dansvormen en andere.

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen!

3DE REGIONALE AVONTURENSPORTDAG
Avontuur, water, klimmen, klauteren, … ?
Heb je zin in een dagje avontuur samen met je vrienden?
Wanneer?

Donderdag 21 april 2011
(2de week paasvakantie)
Wie?
Alle jongeren tussen 10 en 15 jaar
Wat?
Een dag vol avontuur
(parcours boven water, hoog boven
de grond, klimmen en klauteren, …
Prijs?
15 euro (busvervoer en activiteiten incl.)
Inschrijvingen + info: sportdienst Kampenhout
of www.kampenhout.be

politie

Op het einde van 2010 kregen 17 erkende Kampenhoutse sportverenigingen subsidies. Deze subsidies worden
verdeeld volgens 3 reglementen op basis van vooral
kwaliteitscriteria.
Hieronder vind u een overzicht van de bedragen.:
BC Kampenhout
Concordia
De Jonge Elite
FC Berg Op
GSF Kampenhout
Kampenhoutse Hondenschool
Karate Berg
KWB Wielervrienden
De Leeuwkens
LRV De Laarstallen (paardrijden)
LRV De Laarstallen (ponyrijden)
Petanka
SK Kampelaar
SK Kampenhout
TC De Zeype
WTC Relst
Sloebers Berg
Samoerai
Witloofstappers

1031,709 €
363,236 €
482,424 €
1030,141 €
2492,295 €
777,615 €
2640,570 €
818,041 €
496,372 €
5083,428 €
1786,438 €
450,763 €
2118,108 €
2522,670 €
1526,520 €
964,089 €
265,674 €
565,675 €
1019,433 €

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

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

RESULTATEN BOBCAMPAGNE
2,4% van de bestuurders positief
Van 26 november 2010 tot 10 januari 2011 heeft de politiezone KASTZE, in het kader van de jaarlijkse Bobcampagne dagelijks controles gehouden tegen “sturen
onder invloed” (drugs in het verkeer en alcohol). Deze
acties hebben zowel op de gemeentewegen als op de
gewestwegen plaatsgevonden. Er werd op weekdagen
en in het weekend gecontroleerd, zowel overdag als ’s
nachts. Door dagelijks te controleren heeft de politiezone haar zichtbaarheid danig verhoogd en steeg de
subjectieve pakkans aanzienlijk. Elke gecontroleerde
bestuurder werd intensief gecontroleerd (ademtest,
controle van de boorddocumenten van het voertuig, …).
Bij uiterlijke tekenen van druggebruik werd er bovendien overgegaan tot het afnemen van een speekseltest.
In totaal werden er tijdens de volledige campagne 2408
bestuurders grondig gecontroleerd. 58 bestuurders (2,4
%) legden een positieve ademtest af en kregen een rijverbod van 03 of 06 uren. Bovendien werden er 09 rijbewijzen
onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.
05 bestuurders bleken onder invloed van drugs te rijden
en zagen hun rijbewijs ook onmiddellijk ingetrokken voor
een periode van 15 dagen. Naast bovenvermelde vaststellingen werden nog tal van andere verkeersinbreuken
vastgesteld (rijden zonder een geldig rijbewijs, vervallen
technische keuring,…). Er werden ook verschillende voertuigen in beslag genomen en getakeld wegens het rijden
zonder een geldige verzekering.
Het “sturen onder invloed” blijft nog steeds één van de
voornaamste oorzaken van de verkeersongevallen. De
politiezone zal daarom permanent blijven controleren
op dit item.

NIEUWE WIJKMANAGER KAMPENHOUT
Hoofdinspecteur Michel Vandenberghe ging op 1 januari
dit jaar met pensioen. Michel was meer dan 10 jaar wijkmanager van de gemeente Kampenhout. Op correcte doch
discrete wijze heeft hij zijn ploeg van wijkagenten in onze
gemeente geleid. Bedankt Michel: geniet van je vrije tijd.
Na selectieproeven werd Johan Haemels, eveneens
hoofdinspecteur, door de politieraad aangesteld als vervanger van Michel. Wij wensen Johan het
allerbeste met deze nieuwe uitdaging.
politie@kampenhout.be
016/65 99 17

POLITIE

FINANCIËLE ONDERSTEUNING ERKENDE
KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN
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welzijn

TERUGBLIK ONTHAALAVOND
NIEUWE INWONERS
Op vrijdag 26 november ontving het college van Burgemeester en Schepenen een delegatie nieuwe inwoners
van Kampenhout. De Burgemeester vertelde trots over
onze gemeente en loodste de meer dan 50 deelnemers
door ons Witloofmuseum. Nadien stelden de Schepenen
zich voor en bij een goed glas werden de eerste contacten
gelegd. De nieuwe Kampenhoutenaren konden meteen
rekenen op het luisterend oor van hun Schepencollege.

welzijn

DAG VAN EN VOOR DE VRIJWILLIGERS

16

2011 is het Europese jaar van de vrijwilliger,
dat is Kampenhout niet ontgaan.
We stellen met trots vast dat onze gemeente heel wat vrijwilligers telt. Dat willen we blijvend ondersteunen. Echter
nog niet iedereen vond de weg naar het vrijwilligerswerk.
Organisaties en verenigingen zijn steeds op zoek naar helpende handen. Tijdens deze “Dag van en voor de vrijwilliger” brengen we vraag en aanbod samen. Tevens willen
we de actieve vrijwilligers een brede waaier workshops
bieden. Een leuk en leerrijk evenement voor iedereen met
randanimatie voor groot en klein.
We hopen u warm te kunnen maken voor onze “Dag van en
voor de vrijwilliger” en verwelkomen u graag op 27 maart in
het Sport –en cultuurcentrum te Berg. Kom een kijkje nemen bij de standen, volg een workshop, zoek tussen de vele
vacatures en ontdek wie onze 1e “With Love award” wint!
Heeft u zelf nog een kandidaat voor onze With Love award?
Vul het formulier in de brochure of op de gemeentelijke
website dan zeker in. Wie weet wint jouw kandidaat wel
onze 1e Kampenhoutse award voor vrijwilligerswerk.
Inschrijvingen moeten ons bereiken voor 4 maart.
Meer info bij dienst Welzijn
016/65 99 34 - welzijn@kampenhout.be

GRATIS HUISVUILZAKKEN
Patiënten die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en
peritoneaal dialyse patiënten kunnen jaarlijks van het gemeentebestuur een tussenkomst bekomen voor huisvuil-

zakken. Deze patiënten hebben veel afval dat veroorzaakt
wordt door hun ziekte. Deze tussenkomst bestaat uit één
rol (20 zakken van 60 liter) huisvuilzakken voor restafval per
jaar. Om in aanmerking te komen moeten de personen die
hier aan lijden inwoner zijn van de gemeente Kampenhout
en mogen niet permanent in een rust- of verzorgingstehuis
verblijven. Patiënten die lijden aan incontinentie moeten
jaarlijks een recent doktersattest en aankoopbewijs van
materiaal voorleggen. Patiënten met stoma en patiënten
met peritoneaal dialyse dienen jaarlijks een doktersattest
voor te leggen. Deze documenten moeten aan de dienst
Welzijn voorgelegd worden en na controle ontvangen zij
één rol huisvuilzakken. Het toelagereglement voor gratis
vertrekken van huisvuilzakken restafval is terug te vinden
op de gemeentelijke website, www.kampenhout.be, bij het
digitaal loket / welzijn en gezondheid.
Meer info bij dienst Welzijn
016/65 99 34 - welzijn@kampenhout.be

ALGEMENE VORMINGSDAG
VOOR JONGEREN (+16J)
Woon je in Kampenhout en ben je (bestuurs)
lid van een jeugdhuis? Leid(st)er bij de
jeugdbeweging? Speelplein-animator? Of ben je ouder dan
16 jaar en heb je een gezonde interesse in preventie van allerlei problemen? Hou dan alvast zaterdag 2 april (13u30-18u)
vrij, want de jeugd- en preventiedienst nodigen je uit op de:
• Infostanden (JAC, LOGO, Jeugd Rode Kruis, drugpreventie…)
• Interessante workshops (drugpreventie in jouw vereniging, omgaan met agressief gedrag, omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag, initiatie EHBO)
• Je kan je inschrijven voor 1 of 2 verschillende workshops; elke workshop duurt ± 2u.
Wanneer: zaterdag 2 april 2011, van 13u30 tot 18u
Waar: gemeentelijke basisschool De Waterleest
(Waterleestweg 20, 1980 Eppegem)
Kostprijs: gratis; je krijgt zelfs een ‘goodiebag’!
Interesse? Schrijf je dan in vóór 18/03 via onderstaande
contactgegevens, en geef aan welke workshop(s) je wilt
volgen.
Voor inschrijvingen en meer informatie:
drugpreventie@kampenhout.be - 0474/85.92.17

wonen

Sinds 18 jaar werkt opbouwwerk haviland op meerdere
terreinen aan de ontwikkeling van Halle-Vilvoorde. Na
al die tijd stelden we vast dat
noch ‘opbouwwerk’ noch ‘haviland’ passen bij de activiteiten
die we dagelijks ter harte nemen. Vanaf 1 januari 2011 werken wij onder de naam 3Wplus. Daaronder staat de baseline: wonen, werken en welzijn in Halle-Vilvoorde. Op deze
3 thema’s blijft 3Wplus zich focussen in de komende jaren.
Voor meer informatie kan u een kijkje nemen
op de website: www.3wplus.be

BTW TARIEF 6
• Bij woningen ouder dan 5 jaar
• Maatregel verlengd tot 30/06/2011
• Vanaf 1/07/2011 enkel toepasbaar op woningen ouder
dan 15 jaar
Meer info bij dienst Welzijn
016/65 99 34 - welzijn@kampenhout.be

PREMIES 2011
PROVINCIALE PREMIE
Doordat er genoeg gelijklopende premies zijn bij andere
instanties zoals o.a. de netbeheerder wordt de premie
voor een zonneboiler, dak -en muurisolatie afgeschaft.
De premie van de provincie voor superisolerende beglazing blijft wel bestaan in 2011.

NIEUWE PREMIES NETBEHEERDER PBE
Kelderisolatie: voor facturen vanaf 1/01/2011
€ 2/m² als u de isolatie zelf plaatst
€ 4/m² als u de isolatie laat plaatsen door een geregistreerde aannemer
Radiatorfolie: € 1/m²
Deze premies lopen van 1/01/2011 tot en met 31/12/2011

FISCAAL VOORDEEL
Renovatie
De fiscale belastingsaftrek voor muur -en vloerisolatie
zijn niet meer van toepassing voor investeringen gedaan
in 2011. De fiscale aftrek voor andere energiebesparende
maatregelen blijft nog wel bestaan voor woningen ouder
dan 5jaar. Boiler op zonne-energie: belastingsvoordeel
per jaar van € 3600 naar € 2770 in 2011

Nieuwbouw
Belastingsvoordeel is van toepassing voor de plaatsing
van zonnepanelen of zonneboiler en/of de installatie
van een geothermische warmtepomp.
Meer informatie op het woonloket van uw gemeente.

INFOAVOND DAKISOLATIE
VOOR DOE-HET-ZELVERS
Zelf je handen uit de mouwen steken? Dat kan! Je moet
dan wel weten hoe je een bestaand dak correct moet isoleren. Slecht geplaatste isolatie heeft immers geen effect.
Wanneer: Dinsdag 1 maart 2011 (toegang gratis)
Tijdstip: 20u
Waar: Zaal Pax, Brouwerijstraat 6, Kampenhout
Meer info en inschrijvingen: Woonconsulent Lien Beets
T 0492/58 00 31 of woonloket@kampenhout.be
Organisatie: KWB vzw in samenwerking met het
Gemeentebestuur Kampenhout en 3Wplus.

INFOAVOND
SAMENAANKOOP DAKISOLATIE
Om dubbel te besparen als je het dak isoleert: één keer in
de aankoop van het materiaal en een tweede keer wanneer je de energiefactuur moet betalen.
Neem foto’s en/of plannen mee van je zolder. Op deze manier kunnen de specifieke aandachtspunten van jouw dak
bekeken worden en wordt er naar een oplossing gezocht.
De kenmerken van de isolatiematerialen komen hier ook
aan bod.
Wanneer: Woensdag 16 maart 2011
Tijdstip: 20u
Waar: Zaal Pax, Brouwerijstraat 6, Kampenhout
Meer info: Stijn Moons: T 0476/308 208 of
Stijn.moons@kwb.be
Organisatie: KWB vzw in samenwerking met het
Gemeentebestuur Kampenhout en 3Wplus.

WOONLOKET
0492/58 00 31 of woonloket@kampenhout.be
Loketuren:
Dinsdag:
8u.45 tot 11u.45
17u. tot 19u.45
Woensdag:
8u.45 tot 11u.45
Vrijdag:		
8u.45 tot 11u.45 (elke 2de
		
en 4de vrijdag van de maand)

WONEN

NIEUWE NAAM VOOR
OPBOUWWERK HAVILAND
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MILIEU
welzijn

ENERGIESCANS
Een energieadviseur komt bij u thuis langs en zoekt samen met u naar mogelijkheden om energie te besparen.
Hij maakt een doorlichting van de woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting en
elektrische apparaten. Hij stelt een lijst op van plaatsen
of toestellen waar er “energieverlies” is.

MILIEU

De energieadviseur kan tijdens de rondgang of bij een
later bezoek ook al enkele energiebesparende maatregelen uitvoeren zoals het vervangen van veelgebruikte
gloeilampen door spaarlampen, het installeren van een
spaardouchekop, het aanbrengen van reflecterende folie achter de radiatoren, ...
Zowel de energiescan als de geplaatste materialen
zijn helemaal GRATIS!
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Aanvragen van een energiescan kan op verschillende
manieren:
• Telefonisch: U kan zich inschrijven door het infonummer van te bellen: 078 353 020. Een medewerker
van Infrax noteert uw gegevens en zorgt ervoor dat u
spoedig gecontacteerd wordt voor een afspraak bij u
thuis.
• Online: U kan ook heel eenvoudig het formulier via de
website www.energiescans.be invullen en verzenden.
U wordt dan spoedig gecontacteerd voor een afspraak
bij u thuis.
•	Via de gemeente of het OCMW: U kan zich inschrijven
via de milieudienst of woonloket van de gemeente of
via het OCMW. Zij verzamelen al uw gegevens en zorgen ervoor dat er binnen de kortste keren een energiescan kan doorgaan in uw woning.
woonloket@kampenhout.be

INFRAXBOUWTEAMS OP 19 EN 26 MAART
IN KAMPENHOUT
Leg de eerste steen van je energiezuinig huis en neem
deel aan een BouwTeam
Wil je op twee zaterdagen je (ver)bouwproject beter en milieuvriendelijker leren organiseren? Het BouwTeam garandeert je een praktische kijk op isolatie, ventilatie, verwarming,
zonne-energie, waterbesparing en gezonde materialen.
Je hebt bouw- of verbouwplannen? Goed nieuws. De gemeente Kampenhout leert je hoe je tot 50 % op je energierekening bespaart. En je woning intussen ook nog gezonder en

comfortabeler maakt. Hoe? Volg een InfraxBouwTeam! Een
bouwdeskundige geeft je de nodige technische en praktische
kennis mee over duurzaam en energiezuinig bouwen.
Je leert de voor- en nadelen van de diverse bouwmaterialen kennen. Zo kan je veel beter onderhandelen met
architecten, aannemers en verkopers. En neem je de
juiste beslissingen om je woning energiezuiniger, milieuvriendelijker, comfortabeler én gezonder te maken. In het
BouwTeam ontdek je de geheimen van een doorgedreven
isolatie en een aangepaste ventilatie. Hiermee schroef je
de energierekening fiks terug. Tot maar liefst 50 %. Dankzij het BouwTeam ben je er zeker van dat je woning volledig voldoet aan de Energieprestatieregelgeving van het
Vlaamse Gewest.
De gemeente Kampenhout organiseert in samenwerking
met de provincie Vlaams-Brabant, Dialoog vzw en Infrax
deze BouwTeamcursus op zaterdag 19 en 26 maart in de
raadzaal – gemeentehuisstraat 16 te Kampenhout, telkens
van 9.00 uur tot 17.00 uur. Deelname aan een BouwTeam
kost slechts 35 euro (broodjeslunch en cursusmateriaal
inbegrepen). Een bedrag dat je met de vele tips snel terugverdient. Inschrijven kan via info@dialoog.be of bij de
milieudienst – 016/65 99 08 of milieudienst@kampenhout.
be. Voor meer informatie, surf naar www.bouwteams.be
of neem contact op met het woonloket.

TUIN –EN BIOMARKT 2011
Op zaterdag 16 april 2011, tussen 9u30 en 16u00, organiseert het gemeentebestuur de 6de editie van zijn tuin- en
biomarkt.
De klassieke formule rond bloemen, planten en kruiden
is een succes en blijft onveranderd maar we willen de bezoekers ook standen aanbieden rond thema’s zoals milieu,

SENIOREN

Iedereen is welkom op het gemeenteplein van 9u30 tot
16u00. Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind.

IN DE ZAK 2011!’
Zwerfvuil Actie Kampenhout
Op zondag 27 maart 2011 gaat de derde editie van In de
ZAK! door. In de ZAK! is een initiatief van de MARK (Milieuadviesraad Kampenhout) samen met het gemeentebestuur om één keer per jaar van Kampenhout een afvalvrij
gemeente te maken.
Tijdens de eerste twee edities werd er respectievelijk 1.020
kg en 1.750 kg zwerfvuil opgehaald in de vier deelgemeenten.
Onder het thema ‘In de ZAK 2011!’ (Zwerfvuil Actie Kampenhout 2011!) zal zondag 27 maart opnieuw een grote
opruimingsactie plaats vinden. Vanuit de vier dorpskernen
zal zwerfvuil ingezameld worden door plaatselijke verenigingen en vrijwilligers.
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die hun
steentje willen bijdragen en meehelpen. Zakken, handschoenen,... worden door de milieudienst ter beschikking
gesteld. Na de opruimingsactie is er gelegenheid tot het
uitwisselen van zwerfvuilverhalen.
Hebt u als vrijwilliger of vereniging interesse om deel te
nemen aan de zwerfvuilactie op zondag 27 maart 2011?
Graag dan een antwoord vóór 7 maart 2010 op milieudienst@kampenhout.be met de volgende gegevens:
• naam van de vrijwilliger(s) of vereniging;
• aantal deelnemers;
• deelgemeente waar men mee wil helpen opruimen.
Concrete afspraken over het verloop van deze dag, het
toegewezen parcours, … zullen naderhand worden meegedeeld! Mensen die plaatsen kennen waar vaak afval of
zwerfvuil wordt gedumpt, mogen dit zeker melden bij de
milieudienst@kampenhout.be.
Een vriendelijke en propere groet!

SENIOKA STELT OUDERENBELEIDSPLAN VOOR
De Seniorenadviesraad Kampenhout is trots op het
Ouderenbeleidsplan 2011-2014. Na het Seniorenbehoefteonderzoek was het opstellen van een volwaardig beleidsplan een belangrijke stap naar inspraak en samenwerking van het gemeentebestuur
en de Kampenhoutse senioren.
SENIOKA zal zorgen voor de nodige opvolging van
dit beleidsplan, zodat de voorziene acties en doelstellingen gerealiseerd worden binnen de geplande
termijnen. Als adviesraad zullen zij waken over het
seniorenbeleid binnen onze gemeente. Kampenhout
is trots op het beleidsplan en is hiermee voorloper
binnen de provincie. Een pluim voor alle mensen die
deelnamen aan het behoefteonderzoek.
U kan het plan raadplegen op onze gemeentelijke
website www.kampenhout.be/senioren. Enkele inkijkexemplaren zullen beschikbaar

DANK AAN DE VRIJWILLIGERS VAN DE
DANSNAMIDDAGEN
Het gemeentebestuur dankt haar vrijwilligers voor
hun inzet. Zonder hun hulp zouden deze dansnamiddagen onmogelijk zijn. Dankzij hen is dit tot een
groots gebeuren uitgegroeid. Maandelijks komen
tal van senioren uit Kampenhout en zelfs buurgemeenten, voor de goede sfeer en een dansje.

SENIOREN

natuur, onkruidbestrijding, tuingereedschappen, …
Ook dit jaar wordt er getracht om nieuwe producten aan de
man te brengen zoals kruiden, vergeten groenten, streeken bio-producten.
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SENIOREN
ging ieder weer zijn of haar eigen weg maar niet zonder de
afspraak te maken om zeker nog samen te komen om de
oude of nieuwe vriendschapsbanden aan te houden.

PC-CURSSEN VOOR SENIOREN

SENIOREN

1945 – 2010: 65-JARIGEN ONTVANGEN
DOOR GEMEENTEBESTUUR
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Enkele initiatiefnemers die er geen probleem van maakten
dat zij in 2010 hun 65ste verjaardag mochten vieren, wilden
dit ook graag samen doen met de andere in 1945 geboren Kampenhoutenaren. Zaterdagnamiddag, 27 november
2010, werden zij ontvangen door het gemeentebestuur in
de raadzaal. Burgemeester Jean Meeus verwelkomde de
jarigen en vertelde in een korte toespraak over enkele belangrijke personen, gebeurtenissen en realisaties in 1945.
In zijn dankwoord ging Oscar Dekeyser even terug naar de
tijd toen de Kampenhoutse jongens in het lokaal dat nu de
raadzaal is, bij meester Costermans in het vijfde leerjaar
van de gemeentelijke jongensschool zaten. Daarna werd
een drink aangeboden door het gemeentebestuur.
Voor sommigen was het een verrassend weerzien omdat ze
mekaar lange tijd uit het oog verloren waren of omdat ze
niet wisten dat die buurman of buurvrouw van enige huizen verder ook van ’45 was! Na de traditionele groepsfoto

PC - CURSUSSEN VOOR SENIOREN

Het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert
voor zijn senioren computerlessen in samenwerking
met Seniornet Vlaanderen van maandag 2 mei t.e.m.
maandag 9 mei in het zaaltje van de bibliotheek. De
sessies duren telkens 3 u en kunnen zowel in voor- of
namiddag als ’s avonds gevolgd worden.
• ABC van de computer:
Ma. 2 mei - 9u tot 12u
Een eerste kennismaking met de computer. Wat is een
pc? Wat is software? Hoe werk ik met een muis en toetsenbord? Na die vragen wordt er praktisch gewerkt.
• Word voor beginners in 3 sessies:
Ma. 2 mei en woe. 4 mei van 14u. tot 17u., Ma. 9 mei van
18u.30 tot 21u.30
Eerst leer je vlot werken met het toetsenbord, nadien
leer je hoe je een tekst opmaakt, teksten selecteert, kopiëren en plakken.
• E-mail voor beginners:
di. 3 mei of do. 5 mei van 14u. tot 17u.
Stap voor stap leren e-mailen, berichten opstellen, verzenden, ontvangen en opnieuw beantwoorden.
• Internet voor beginners:
di. 3 mei of woe 4 mei van 9u. tot 12u.
Hoe zoek je dingen op het internet? Samen op zoek gaan
naar websites die aanleunen bij je eigen interessesfeer.

"

INSCHRIJVINGSSTROOK

Naam:		

Telefoon nr:			

Voornaam:		

Aantal cursussen:

Adres:		

Handtekening + datum:

1910 Kampenhout			
Kruis de cursus aan die u wilt volgen!
Uren:

Ma 2 mei 2011: 	Di 3 mei 2011	Woe 4 mei 2011

9u. tot 12u.

ABC computer

Internet beginners

Internet beginners

14u. tot 17u.

Word deel 1*

E-mail

Word deel 2*

18u.30 tot 21u.30

Beeldbewerking (1) deel 1

Werken met digitale foto’s

Publisher deel 1*

Uren: 	Do 5 mei 2011 	Vrij 6 mei 2011
9u. tot 12u.

Beeldbewerking (1) deel 2*

Fotoboek maken

14u. tot 17u.

E-mail

Beeldbewerking (2) deel 1*

18u.30 tot 21u.30

Internet gevorderde

Publisher deel 2

Uren:

Za 7 mei 2011

Ma 9 mei 2011

9u. tot 12u.

Werken met digitale foto’s

Beeldbewerking (2) deel 2*

14u. tot 17u.

Online belastingen invullen

Fotoboek maken

18u.30 tot 21u.30		

Word deel 3*

• Werken met digitale foto’s:
di. 3 mei van 18u.30 tot 21u.30
of za 7 mei van 9u tot 12u.
In deze cursus leer je foto’s opslaan op de computer,
we steken de foto’s geordend in mappen en branden
ze op een cd.
• Fotoboek maken:
vrij. 6 mei van 9u. tot 12u.
of ma 9 mei van 14u. tot 17u.
Nog geen tijd gehad om je foto’s in te plakken? Een
fotoalbum is een mooi alternatief voor de massa foto’s die je genomen hebt. Je maakt een selectie van
de mooiste foto’s en brengt die samen in een digitaal
fotoalbum.
• Beeldbewerking voor beginners in 2 sessies:
- (1) ma. 2 mei van 18u.30 tot 21u.30
en do. 5 mei van 9u. tot 12u.
- of (2) vrij 6 mei 14u. tot 17u.
en ma 9 mei van 9u. tot 12u.
Deze korte cursus bestaat uit twee delen. Je leert je
digitale foto’s bewerken. Als je al een beetje met de pc
kan omgaan is deze cursus zeker iets voor jou. Breng
zeker je digitaal fototoestel ( en bijhorende aansluitingskabel) mee.
• Publisher in 2 sessies:
Woe 4 mei en vrij. 6 mei van 18u.30 tot 21u.30
Een kalender maken met de foto’s van je kinderen of
kleinkinderen, een verjaardagskaart ontwerpen, visitekaartjes aanmaken, en nog veel meer.
• Online belastingen invullen:
Za. 7 mei van 14u. tot 17u.
Stap voor stap wordt de belastingsaangifte met “Taxon-web” uit de doeken gedaan. Je leert zelf je belastingen in te vullen via het web, maar belastingadvies
kunnen wij echter niet verstrekken.
Deelname cursus één deel: € 7,00
Deelname cursus in drie delen: € 14,00
Cursussen uit drie delen: € 21,00
Na de inschrijving zal u van het gemeentebestuur een overschrijving ontvangen voor de

betaling van de cursus. Inschrijven voor
25 maart 2011 op de dienst Welzijn in villa
Lucie of per brief naar:
Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
016/65 99 34 - welzijn@kampenhout.be

BIBliotheek

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

maandag
15u30 -19u30
donderdag
gesloten
zondag
gesloten

dinsdag
15u30 -19u30
vrijdag
15u30 -19u00

woensdag
14u00 -18u00
zaterdag
10u00 -13u00

verwen je oren
Op zaterdag 26 februari, 26 maart, 30 april en 28 mei
organiseert de bib een voorleesuurtje.
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).
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 spelcd-roms, films en muziek op dvd…

jeugdboekenweek 2011
19 maart tot 3 april
“Geheim”
Doe mee aan de
wedstrijd en
maak kans op een
waardevolle prijs !

bibliotheek

• Internet gevorderden:
do 5 mei van 18u.30 tot 21u.30
We gaan Internet Explorer verder uitdiepen en leren werken met de mogelijkheden van het programma Google.
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OCMW
Even voorstellen:
departement welzijn en departement ouderenzorg
van OCMW Kampenhout

DEPARTEMENT WELZIJN:
Alle inwoners van Kampenhout kunnen een beroep
doen op het OCMW en bij onze diensten informatie of
hulp vragen.
U komt langs tijdens de vrije consulaties van onze
diensten of na een telefonische afspraak. Wij luisteren naar uw problemen en zoeken samen met u naar
geschikte oplossingen. Alle informatie die verzameld
wordt, is vertrouwelijk.
Het is aangewezen om alle gegevens die betrekking
hebben op uw vraag, mee te brengen. Indien nodig,
wordt er een huisbezoek gepland.

OCMW

Sociale dienst
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Nathalie Brunelle
016/31 43 16		
(+ schuldbemiddeling,
huisvesting)

Lydia Schafferaet
016/31 43 17
(+schuldbemiddeling)

Openingsuren Departement Welzijn:
Ma.-di.-woe.-do.-vrij.:
9u.00 - 12u.00		
vrije consultatie
14u.00 - 16u.00 		
alleen op afspraak
Dinsdagavond:
16u.00 - 19u.00		
vrije consultatie
mailadres:
sociale dienst:
welzijn@ocmw-kampenhout.be
schuldbemiddeling:
schuldbemiddeling@ocmw-kampenhout.be
huisvesting:
huisvesting@ocmw-kampenhout.be
vreemdelingen:
vreemdelingen@ocmw-kampenhout.be
lokaal opvanginitiatief:
loi@ocmw-kampenhout.be
tewerkstelling:
tewerkstelling@ocmw-kampenhout.be
strijkatelier:
strijkatelier@ocmw-kampenhout.be
thuiszorg:
thuiszorg@ocmw-kampenhout.be

DEPARTEMENT OUDERENZORG:
• Seniorenflats Zuurhage
Seniorenflats Zuurhage zijn er voor ouderen die zelfstandig kunnen leven, maar die behoefte hebben aan een aangepaste hedendaagse flat.

Stéphanie Corbeels
016/314 318		
(+ vreemdelingen, LOI)

Karen Schoonaert
016/314 319
(+ tewerkstelling, strijkatelier)

Thuiszorgdiensten
Suzy Jaspers
016/314 321
(poetsdienst, gezinszorg)

Christine Bulinckx
op afspraak via 016/314 328
(onthaal WZC)
elke werkdag van 13u.00 - 16u.00

• Serviceflats De Waaier
Serviceflats De Waaier zijn er voor ouderen, die relatief
zelfstandig kunnen leven, maar die behoefte hebben aan
een woning, aangepast aan hun fysieke mogelijk-heden.
Laurien Martens
op afspraak via 016/314 328
(onthaal WZC)

CONTACTGEGEVENS Departement Welzijn:
OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
www.ocmw-kampenhout.be

OCMW

Terry Horckmans		
Directeur		
Op afspraak 		
(via onthaal WZC)

Veronique Porton
Hoofdverpleegkundige
Op afspraak
(via onthaal WZC)

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE
voorjaar 2011
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.
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 		
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

Andrea Van Ingelgom
Onthaal			

Christine Bulinckx
Onthaal
Laurien Martens
Maatschappelijk assistent
ouderenzorg

CONTACTGEGEVENS Departement Ouderenzorg:
Via WZC Molenstee, Gemeenteplein 1, 1910 Kampenhout
Tel 016/314 328 - Fax 016/58 42 08
www.ocmw-kampenhout.be
Openingsuren Departement Ouderenzorg:
Ma. - vrij.:
9u.00 - 12u.00 en 14u.00 - 16u.00
mailadres:
Seniorenflats Zuurhage:
seniorenflats@ocmw-kampenhout.be
Serviceflats De Waaier:
serviceflats@ocmw-kampenhout.be
WZC Molenstee:
		
wzc-molenstee@ocmw-kampenhout.be
Vrijwilligerswerking:		
vrijwilligers@ocmw-kampenhout.be

01-03-2011
07-04-2011
03-05-2011
01-06-2011

16u00 – 18u45
13u30 – 16u00
16u00 – 18u45
14u00 – 16u00

In de vorige editie stond er een foute datum
voor de zitdag van maart.
Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur
• uw identiteitskaart + SIS-kaart
• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen
bij de gemeente)
+ voor categorie 1 en categorie 2:
(Cat. 1: personen met recht op verhoogde
verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeits-verzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen)
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden
• bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)
+ voor categorie 3 : (personen met schuldoverlast)
• de beslissing van toelaatbaarheid van de
collectieve schuldenregeling of een attest
van de persoon die de schuldbemiddeling
verricht

OCMW

•	Woonzorgcentrum Molenstee
Opname in een ouderenvoorziening is vaak een laatste
stap die zolang mogelijk wordt uitgesteld. Eens het zover is, stellen wij alles in het werk om op een respectvolle manier onze ouderen tegemoet te komen in hun
mogelijkheden, beperkingen en moeilijkheden.
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DAG VAN EN VOOR

DE VRIJWILLIGER
Zondag 27 maart 2011
van 10u. tot 17u.
dag van de vrijwilliger

in het Sport –en Cultuurcentrum te Berg
Uitreiking
1e With-Love Award
Vrijwilligersvacatures

Verenigingen en organisaties stellen
zich voor, op zoek naar vrijwilligers

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Randanimatie
Zwerfvuilactie
“In de ZAK”

Geniet van de gezellige sfeer, een
hapje en een drankje
Neem deel aan één van de

workshops










10.00 u. : opening beurs
10.30 u. : Workshop ‘Wat is een vrijwilliger: rechten en plichten.’
11.00 u. : Workshop ‘Zeg eens neen!’
11.30 u. : Tapcursus
12.00 u. : Eerste hulp bij … brandwonden
Pauze
14.00 u. : Workshop ‘Wat is een vrijwilliger: rechten en plichten.
14.30 u. : Workshop ‘Zeg eens neen!’
15.00 u. : Tapcursus
15.30 u. : Eerste hulp bij … brandwonden

Schepenen, Gemeentediensten, Politie, Onderwijs
Onderwijs &
& OCMW
OCMW II
Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen,
Verantwoordelijke uitgever:
Realisatie & vormgeving:
vormgeving: Drukkerij Artoos
Artoos II Teksten
Teksten
Verantwoordelijke
uitgever: College
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voorkeur op
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